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ΑΡΘΡΑ
11/01/2022
1) [ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ, Σελ. 10 ] [] Μαζικές κινητοποιήσεις από γιατρούς και εργαζόμενους στα Νοσοκομεία
12/01/2022
2) [ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Σελ. 4 ] [] Άλλα τα στοιχεία τα δικά τους, άλλα της διοίκησης του ΠΓΝΙ
3) [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Σελ. 12 ] [] Κριτική κατά της διοίκησης του ΠΠΝΙ
4) [ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, Σελ. 5 ] [] SOS από το ΠΓΝΠ, σε αρωγή ο ιδιωτικός τομέας ((
5) [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Σελ. 5 ] [] Συνολικά 40 υγειονομικοί στο Αχιλλοπούλειο σε καραντίνα
6) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 18-19 ] [] Ντροπή! Διαλογή ασθενών
7) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 8 ] [] Ανάγκη του λαού η δημιουργία γενικού νοσοκομείου για την περιοχή
8) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 9 ] [] Αγωνιστικές παρεμβάσεις αύριο το πρωί στις πύλες
9) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 8 ] [] Να παραμείνει κανονικά στο πρόγραμμα των εφημεριών το Παίδων Πεντέλης
10) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 1,9 ] [] Μέρα πανελλαδικής δράσης αύριο Πέμπτη για την Υγεία του λαού
11) [KONTRANEWS, Σελ. 9 ] [] ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΟΣΗΣ 500.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
12) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 39 ] [] Διαλύουν το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο
13) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 11 ] [] Στην εντατική το ΕΣΥ με 2.700 υγειονομικούς σε καραντίνα
14) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 13 ] [] «Ποτάμι» ασθενών στα Επείγοντα
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15) [ESPRESSO, Σελ. 9 ] [] Η σύμπραξη με ιδιωτικέε κλινικες για «ανάσα» στα δημόσια νοσοκομεία εξαιρεί τους....
πολύ ασθενείς
16) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 25 ] [] «Σφαλιάρα» του ΠΟΥ για δόσεις!
17) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 1,18-19 ] [] Αποσυρονται τα μονοκλωνικά λόγω Ομικρον
18) [ΑΥΓΗ, Σελ. 10 ] [] Μετάλλαξη Όμικρον με επιδόσεις Ωμέγα
19) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 12 ] [] Εμβόλια αντί κλινών και οι «πολέμιοι»
20) [ΑΥΓΗ, Σελ. 1,6-7 ] [] Λευκή επιταγή στους κλινικάρχες
21) [ΑΥΓΗ, Σελ. 7 ] [] Εκτός εφημεριών το Παίδων Πεντέλης, παρά τις δεσμεύσεις
22) [ΑΥΓΗ, Σελ. 7 ] [] Ρεκόρ προσελεύσεων στα Επείγοντα
23) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 1,5 ] [] Τέταρτη δόση μόνο για ανοσοκατεσταλμένους
24) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 1,6 ] [] ' Έρχεται επιδείνωση των δεικτών της πανδημίας τις επόμενες μέρες
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 Μαζικές κινητοποιήσεις από γιατρούς και
εργαζόμενους στα Νοσοκομεία
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 289.25 cm² Κυκλοφορία:
:

1
11-01-2022
0

ΠΟΕΔΗΝ

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
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.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Άλλα τα στοιχεία τα δικά τους, άλλα της διοίκησης
του ΠΓΝΙ
Πηγή:

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 382.61 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άλλα τα στοιχεία τα δικά xous,
άλλα tns διοίκησηε του ΠΓΝΙ
κληρή κριτική ασκεί εκ
μέρουε ins Αγωνισιι-

Σ

κήε Συσπείρωσηε Υγει

ονομικών (Α.Σ.Υ.) του
ΠΓΝΙ ο Γιώργοε Πρέντζαε,

κεντρώνονταε τιε αναφορέε του
στην διοίκηση του Πανεπιστημια
κού Νοσοκομείου που σηκώνει
το μεγαλύτερο βάροε στην διαχείριση τηε πανδημίαε._________
Όπωε ανέφερε ο κ. Πρέντζαε «το Συντονι
στικό Covid του ΠΓΝΙ συνεδρίασε την 1η
εβδομάδα το 2022 (έχονταε 6 μήνεε να συ
νεδριάσει) με θέμα την επικαιροποίηση του
επιχειρησιακού σχεδίου, χωρίε να πετύχει
ούτε την συμφωνία τηε διοίκησηε στην δια
νομή μασκών υψηλήε προστασίαε στο σύ
νολο του προσωπικού».
Έχονταε τα δικά του στοιχεία, υποστήριξε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ότι είναι πολύ διαφορετικά από τα στοιχεία
που παρουσίασε η διοίκηση του Πανεπιστη
μιακού Νοσοκομείου «η πραγματικότητα και
τα στοιχεία διαψεύδουν τουε ισχυρισμούε
τηε διοίκησηε» τόνισε.
Όπωε είπε ο κ. Πρέντζαε «από την αρχή
επιτηε πανδημίαε το σύνολο του προσωπικού
που ήρθε στο ΠΓΝΙ (μόνιμοι, επικουρικοί, ει
δικευόμενοι ιατροί και νοοηλευτέε) είναι
410. Το προσωπικό που έφυγε από το ΠΓΝΙ
από την αρχή τηε πανδημίαε έωε σήμερα
είναι 280 υγειονομικοί. Ισοζύγιο +130 και
όχι 280. Από αυτούε τουε 130 οι
(54+16)=70 είναι ειδικευόμενοι ιατροί και
νοοηλευτέε. Αρα το θετικό ισοζύγιο μη εκ
παιδευόμενων υγειονομικών είναι 60 και
όχι 280, από τουε οποίουε οι 40 είναι σε
αναστολή» για να συνεχίσει λέγονταε ότι
εάν δει κάποιοε τα ποιοτικά χαρακτηρι
στικά «η εικόνα χειροτερεύει καθώε σή
μερα, οε σχέση με την αρχή τηε
πανδημίαε μετράμε - 73 μόνιμουε (πλην ια
τρών),
+106 επικουρικούε(πλην ια
τρών),+20 μόνιμουε ιατρούε ΕΣΥ, +8

επικουρικούε ιατρούε, +16 ειδικευόμενουε
ιατρούε και +54 ειδικευόμενουε νοσηλευτέε. Αρα η πραγματική ενίσχυση με ια
τρούε μόνιμουε και επικουρικούε είναι 28
και όχι 51».
Πυρά και για τιε δαπάνεε και την χρηματο
δότηση, λέγονταε ότι στο τέλοε 2019 οι δα
πάνεε του ΠΓΝΙ ήταν 66.700.000 ευρώ. Στο
τέλοε του 2020, χρονιά μερικήε περιστολήε
βασικών λειτουργιών του ΠΓΝΙ και ανοίγματοε 2 ΜΕΘ covid 5 ΜΕΛ ήταν μόλιε
68.600.00 ευρώ, από τα οποία τα 2.500.000
αφορούσαν αύξηση δαπανών για επικου
ρικό προσωπικό και στο τέλοε του 2022,
χρονιά επαναφοράε των συνολικών λει
τουργιών μαζί με την λειτουργία 3 ΜΕΘ
covid 4 ΜΕΛ και εμβολιαστικού κέντρου
ήταν μόλιε 76.000.000 από τα οποία τα
3.000.000 αφορούσαν δαπάνεε για νέα
ακριβά φάρμακα που ενέκρινε το ΚΕΣΥ.
Τέλοε, κάνει λόγο για «επικίνδυνη μείωση
τηε καραντίναε σε 5 μόλιε ημέρεε για τουε
υγειονομικούε».
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 Κριτική κατά της διοίκησης του ΠΠΝΙ
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 267.26 cm² Κυκλοφορία:
:

1
12-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κριτική κατά της διοίκησης του ΠΠΝΙ
Κριτική άσκησε χθες εκ μέρους της
Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομι
κών του ΠΠΝΙ ο Γιώργος Πρέντζας, επι
κεντρώνοντας τις αναφορές του στην
διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσο
κομείου που σηκώνει το μεγαλύτερο βά
ρος στην διαχείριση της πανδημίας.
Όπως ανέφερε ο κ. Πρέντζας «το Συ
ντονιστικό Covid του ΠΓΝΙ συνεδρίασε
την 1η εβδομάδα το 2022 (έχοντας 6 μή
νες να συνεδριάσει) με θέμα την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου,
χωρίς να πετύχει ούτε την συμφωνία της
διοίκησης στην διανομή μασκών υψηλής
προστασίας στο σύνολο του προσωπι
κού».
Έχοντας τα δικά του στοιχεία, υποστή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ριξε ότι είναι πολύ διαφορετικά από τα
στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «η πραγ
ματικότητα και τα στοιχεία διαψεύδουν
τους ισχυρισμούς της διοίκησης» τόνισε.
Όπως είπε ο κ. Πρέντζας «από την
αρχή της πανδημίας το σύνολο του προ
σωπικού που ήρθε στο ΠΓΝΙ (μόνιμοι, επι
κουρικοί, ειδικευόμενοι ιατροί και νοση
λευτές) είναι 410. Το προσωπικό που
έφυγε από το ΠΓΝΙ από την αρχή της παν
δημίας έως σήμερα είναι 280 υγειονομι
κοί. Ισοζύγιο +130 και όχι 280. Από αυ
τούς τους 130 οι (54+16)=70 είναι ειδι
κευόμενοι ιατροί και νοσηλευτές. Άρα το
θετικό ισοζύγιο μη εκπαιδευόμενων υγει
ονομικών είναι 60 και όχι 280, από τους

οποίους οι 40 είναι σε αναστολή» για να
συνεχίσει λέγοντας ότι εάν δει κάποιος τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά «η εικόνα χει
ροτερεύει καθώς σήμερα, σε σχέση με
την αρχή της πανδημίας μετράμε - 73 μό
νιμους (πλην ιατρών), +106 επικουρικούς(πλην ιατρών),+20 μόνιμους ιατρούς
ΕΣΥ, +8 επικουρικούς ιατρούς, +16 ειδι
κευόμενους ιατρούς και +54 ειδικευόμε
νους νοσηλευτές. Άρα η πραγματική ενί
σχυση με ιατρούς μόνιμους και επικουρι
κούς είναι 28 και όχι 51».
Πυρά και για τις δαπάνες και την χρη
ματοδότηση, λέγοντας ότι στο τέλος 2019
οι δαπάνες του ΠΓΝΙ ήταν 66.700.000
ευρώ. Στο τέλος του 2020, χρονιά μερι
κής περιστολής βασικών λειτουργιών του
ΠΓΝΙ και ανοίγματος 2 ΜΕΘ covid 5 ΜΕΛ
ήταν μόλις 68.600.00 ευρώ, από τα οποία
τα 2.500.000 αφορούσαν αύξηση δαπα
νών για επικουρικό προσωπικό και στο τέ
λος του 2022, χρονιά επαναφοράς των
συνολικών λειτουργιών μαζί με την λει
τουργία 3 ΜΕΘ covid 4 ΜΕΛ και εμβολιαοτικού κέντρου ήταν μόλις 76.000.000
από τα οποία τα 3.000.000 αφορούσαν
δαπάνες για νέα ακριβά φάρμακα που
ενέκρινε το ΚΕΣΥ.
Τέλος, κάνει λόγο για «επικίνδυνη μεί
ωση της καραντίνας σε 5 μόλις ημέρες
για τους υγειονομικούς».
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 SOS από το ΠΓΝΠ, σε αρωγή ο ιδιωτικός τομέας ((
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Επιφάνεια 1060.84
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

SOS από το ΠΓΝΠ,
σε αρωγή ο ιδιωτικός τομέας
Στο «Ολύμπιο» θα μεταφερθούν
παθολογικοί ασθενείς, άνοιξε
6η Κλινική C0VID ενώ
προετοιμάζεται και η 7η

σφυκτική η πίεση που τείνει να βγει
εκτός ορίων στο ΠΓΝΠ αν δεν συν
δράμει ο Ιδιωτικός Φορέας. Άνοιξε
χθες ο δρόμος για την άμεση μεταφορά

Α

νών από το ΠΓΝΠ στο Ιδιωτικό Θεραπευτή
ριο Ολύμπιον. ενώ παράλληλα άνοιξε και λει
τουργεί η 6η Κλινική COVID -19 στην Ωτορινολαρυγγολογική και προετοιμάζεται το
άνοιγμα 7ης. γεγονότα που απεικονίζουν
ηχηρά, την κατάσταση πίεσης που υφίσταται
πλέον το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και
γενικότερα το Σύστημα Υγείας.
Ειδικότερα, η εικόνα δέκα ασθενών της Πα
θολογικής. έξι περιστατικών άλλων Κλινικών
και δύο ύποπτων κρουσμάτων covid -19. που
παραμένουν και νοσηλεύονται κανονικά στο
Τμήμα Επειγόντων λόγω του αδιαχώρητου
στις Κλινικές, είναι χαρακτηριστική της ασφυ
ξίας που υφίσταται πλέον το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατάστασης
ετέθη θέμα στην χθεσινή Συνεδρίαση του
Συντονιστικού Οργάνου COVID. που συγκάλεσε ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρασθε

βέλης όπου συζητήθηκε και αποφασίστηκε
η επικαιροποίηση ανάπτυξης νέων κλινών
για ασθενείς covid -19.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Γ»,
από τον Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής
Καθηγητή Παθολογίας /Λοιμωξιολογίας και
Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
Μάρκο Μαραγκό ετέθη θέμα να ενεργοποι
ηθούν οι κλίνες του Ιδιωτικού Θεραπευτη
ρίου «Ολύμπιον» για τη νοσηλεία παθολογι
κών ασθενών σύμφωνα με την υπάρχουσα
σύμβαση και να γίνει άμεσα η μεταφορά των
ασθενών που νοσηλεύονται προσωρινά στα
ΤΕΠ.
Με την συγκεκριμένη πρόταση συμφώνησε
ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης
γιατί όπως είπε πρέπει να ενεργοποιηθεί η δια
δικασία στήριξης και από τον Ιδιωτικό Φο
ρέα λόγω της έξαρσης της πανδημίας σε
βαθμό πρωτόγνωρο για τα τοπικά δεδομένα.

((
Αδιαχώρητο
στις κλίνες,
δεκαέξι
ασθενείς
νοσηλεύονται
στα Επείγοντα
του ΠΓΝΠ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ:

«Κάνουμε τα πάντα
για τους ασθενείς»
Την αναγκαιότητα άμεσης αποφόρτισης του
ΠΓΝΠ λόγω της υπεραύξησης των νοση
λειών επισημαίνει ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ
Γιάννης Καρβέλης.
«Βρισκόμαστε στην πλέον οξεία φάση της
πανδημίας λόγω της εκθετικής αύξησης των
μολύνσεων με συνακόλουθο την αθρόα συρ
ροή ασθενών covid-16 στο ΠΓΝΠ. Είναι εύ
λογο σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση
με το Ολύμπιον Θεραπευτήριο να μεταφερ
θούν εκεί ασθενείς non covid για νοσηλεία.
Είναι γνωστό ότι το Πανεπιστημιακό Νοσο
κομείο αποτελεί την ναυαρχίδα της Υγείας
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπο
δέχεται τον κύριο όγκο των ασθενών της
Περιφέρειας. Λόγω της ραγδαίας επέλασης
της'Ομικροντο ΠΓΝΠ κατακλύζεται κυριο
λεκτικά με ασθενείς covid-19 και παράλληλα
με παθολογικούς και υπό χειρουργείο ασθε
νείς. Για την ομαλή λειτουργία του κατα
βάλλεται κάθε προσπάθεια από την 6η ΥΠΕ
και στα πλαίσια αυτά είναι και η κάλυψη των
κλινών για παθολογικούς ασθενείς που προ
βλέπει η σύμβαση και αυτό κάναμε». Καταλήγοντας ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κάνει έκ
κληση στους πολίτες να προστρέξουν για
την 3η δόση και όσοι δεν έχουν εμβολια
στεί να προχωρήσουν σε άμεσο εμβολια
σμό και να τηρούν τα μέτρα.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ:

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΚΙΝΟΣΟΓΛΟΥ:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΒΟΥΛΟΣ:

«Σε πορεία εκτός ορίων το ΤΕΠ»

«Εκλιπαρώ όλους,
εμβόλιο και μέτρα»

«Αύξηση από 23
σε 50 κλίνες ΜΕΘ»

«Πραγματικά δεν έχω
λόγια να περιγράψω
την όλη κατάσταση. Οι
νοσηλείες αυξάνονται
καθημερινά και πα
ράλληλα οι ανάγκες σε
κλίνες και περίθαλψη.
Βρισκόμαστε στην
οξύτερη φάση της
πανδημίας και εκ του
αποτελέσματος δεν
φαίνεται να έχει γίνει
αντιληπτό από όλους
ότι περνάμε μια κρίση
πανδημίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν η ραγδαιότητα του πανδημικού κύματος συνεχιστεί με την
ίδια φόρα ή επιταθεί φοβάμαι για τις αντοχές του
Συστήματος Υγείας» δηλώνει η επίκουρος καθηγήτρια Παθολογίας/Λοιμωξιολόγος/Υπεύθυνη Κλι
νικής covid Καρολίνα Ακινόσογλου.
Η ίδια υπογραμμίζει ότι «άδειασε» από την επα
νάληψη των προτροπών για εμβολιασμό και μέ
τρα. «Νομίζω ότι το να λέγονται συνεχώς τα ίδια
πράγματα δηλαδή με πανομοιότυπο τρόπο οι προ
τρεπτικές συμβουλές χάνουν το νόημά τους. Έτσι
φαίνεται έκτου αποτελέσματος. «Το μόνο που μου
μένει είναι να πω σας εκλιπαρώ όλους ολοκλη
ρώστε άμεσα τον εμβολιασμό και ανεμβολίαστοι.
εμβολιαστείτε. Η Όμικρον δεν είναι αστεία υπό
θεση και μαζί με την Δέλτα το μείγμα γίνεται εκρη
κτικό».

Με την επισήμανση ότι η μετάλ
λαξη Όμικρον μπορεί να φαίνεται
ότι είναι πιο ήπια συμπτωματολογικά. αλλά η υπερμεταδοτικότητα
αυξάνει φυσιολογικά τις νοσηλείες
και κάποιες φορές γίνεται σοβαρή
έως πολύ σοβαρή αν μάλιστα υπάρ
χει παθολογικό υπόβαθρο στον
ασθενή ο επικουρικός παθολόγος
σε Κλινική COVID Χρήστος Δάβουλος επισημαίνει: «Προχθές διασωληνώσαμε δύο ασθενείς στην
Κλινική και πρέπει να μπουν σε
ΜΕΘ. αν καθυστερήσει η εισαγωγή
τους κινδυνεύουν. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί το φαινόμενο
διασωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ. Λύση αποτελεί η ολική
επίταξη του Ολύμπιον και η μεταφορά ασθενών non covid αλλά
και covid γιατί μπορεί χωροταξικά να καλύψει τις συγκεκριμένες
ανάγκες. Έτσι θα αποσυμφορηθεί το ΠΓΝΠ και δεν θα στα
ματήσει επί της ουσίας η λειτουργία του». Ο ίδιος δηλώνει κα
τηγορηματικά. ότι πρέπει να μην ανασταλεί το έργο των Κλινι
κών για τα άλλα νοσήματα και να λειτουργήσουν όλοι οι Τομείς
συμπεριλαμβανομένων των Χειρουργείων ως οφείλει εκ της φύσεώςτου ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Επίσης υπογραμ
μίζει σχετικά με τις ΜΕΘ: «Πρέπει άμεσα να ανοίξουν άρτιες
και σύγχρονες ΜΕΘ ανάλογες της δυναμικής του ΠΓΝΠ που του
αναλογούν 50 ΜΕΘ και έχει 23. Επίσης προσλήψεις μόνιμου
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Δεν επαρκούμε. Μετά το πεν
θήμερο της καραντίνας επιστρέφουμε γιατί υπάρχει τεράστιο
έλλειμμα».

«Η πίεση που ασκείται στο ΠΓΝΠ και
κατ' επέκταση στο ΤΕΠ τώρα, είναι με
γαλύτερη από την συνολική πίεση που
δεχθήκαμε καθ' όλο το διάστημα των
δύο χρόνων της πανδημίας», με αυτή
την επιγραμματική δήλωση η Διευθύν
τρια του Τμήματος Επειγόντων Ελένη
Παυλίδου. δίνει το στίγμα της κατάστα
σης που επικρατεί. Η ίδια για να απο
δώσει την εικόνα που επικρατεί επιση
μαίνει ότι «στην τελευταία εφημερία
υπήρξε συρροή προσέλευσης και εκ
των 220 ασθενών που προσήλθαν στα
Επείγοντα με 106 εξ αυτών να είναι επι
βεβαιωμένα κρούσματα. 26 εισαγωγές και 16 ασθενείς να νοση
λεύονται στα ΤΕΠ λόγω έλλειψης κλινών. Η κατάσταση αν δεν αναχαιτισθεί έχει πάρει πορεία εκτροπής από το ανθρωπίνως δυνατόν
που μπορεί να προσφέρει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». Σε
ερώτημα της «Γ» πώς κατά τη γνώμη της θα δοθεί ανάσα στο Σύ
στημα σημειώνει: «Είναι προφανές ότι με την επέλαση της μετάλ
λαξης Όμικρον η κατάσταση θα γίνει τραγικά αδιέξοδη αν και πο
λίτες δεν συμμορφωθούν στα μέτρα αυτή την περίοδο που η επέ
λαση της πανδημίας κυριολεκτικά σαρώνει. Αυτή τη στιγμή κου
ράρονται στα ΤΕΠ 16 ασθενείς. Ο ρόλος των ΤΕΠ όπως όλοι ξέρουν
δεν είναι οι νοσηλείες. Είναι επιτακτική η εξεύρεση λύσης, πρέπει
να βρεθεί άμεσα λύση να αδειάσει το Τμήμα επειγόντων, γιατί έρ
χεται και άλλη μεγάλη εφημερία όπου εκ των πραγμάτων η συρ
ροή αναμένεται πολύ μεγάλη». Καταλήγοντας η Γιατρός υπογραμ
μίζει την σημαντικότητα του Τμήματος Επειγόντων την περίοδο της
πανδημίας που πέραν των άλλων επειγόντων περιστατικών σηκώ
νει σημαντικό φορτίο με τα επιβεβαιωμένα και τα ύποπτα περιστα
τικά της νόσου COVID-19. «Καταβάλλουμε πραγματικά υπεράν
θρωπες προσπάθειες και εύχομαι όλο το προσωπικό του Τμήμα
τος Επειγόντων να αντέξει».
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Συνολικά 40 υγειονομικοί
στο Αχιλλοπούλειο σε καραντίνα
Από την επέλαση της Ομικρον - Υπό έλεγχο ακόμη η κατάσταση,
λένε γιατροί και νοσηλευτές - Καμπανάκι από την ΠΟΕΔΗΝ
Ομικρον δείχνει τα δόντια της στους υγειονομι
πρώτης γραμμής.
κούς του Νοσοκομείου Βόλου. Μολονότι τριπλά
εμβολιασμένοι οι περισσότεροι προσβλήθηκαν
Καμπανάκι και από ΠΟΕΔΗΝ
από τη νέα παραλλαγή και έχουν τεθεί σε καραντίνα. Σύμ
Καμπανάκι πάντως για τη νοσηρότητα των υγειονομικών
φωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του ΤΑΧΥΔΡΟ
που νοσούν από Ομικρον σήμανε η Πανελλήνια Ομοσπον
ΜΟΥ υπολογίζεται ότι συνολικά νοσούν 40 άτομα, ιατρι
δία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).
κό, νοσηλευτικό, παραίατρικό προσωπικό, καθώς και
Η ΠΟΕΔΗΝ προέβη σε σοβαρές καταγγελίες για την κατά
υπάλληλοι διαφόρων διοικητικών τμημάτων.
σταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και τους υγειονομι

Η

κούς που νοσούν και χαρακτηρίζει επικίνδυνο το υγειονομι
Η γεωμετρική αύξηση των κρουσμάτων στο υγειονομικό

κό πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο το ιατρονοσηλευτικό

προσωπικό όπως είναι φυσικό προκαλεί ανησυχία. Η διοί

προσωπικό με Covid-19, καλείται σε «απομόνωση πέντε (5)

κηση του Νοσοκομείου Βόλου σε συνεργασία με τους υπευ

ημερών και επιστροφή στην εργασία με ή χωρίς αρνητικό

θύνους των τμημάτων στην Ιατρική, τη Νοσηλευτική Υπηρε

testing εάν είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα».

σία, αλλά και τον Διοικητικό Τομέα βρίσκονται σε καθημερι

«Ο κορονοϊός επελαύνει στη κοινότητα. Υπερδιπλασιά-

νή συνεργασία, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση προ

σθηκαν οι εισαγωγές και στα επείγοντα των νοσοκομείων,

σωπικού όπου καταστεί ανάγκη.

κοσμοσυρροή. Και όμως εργαζόμαστε με 10.000 λιγότερο

Απώτερος στόχος είναι να μην δημιουργηθούν κενά σε

προσωπικό σε σχέση με πέρυσι το χειμώνα (αναστολές ερ

νευραλγικά πόστα που θα επηρεάσουν τη λειτουργία των

γασίας, συνταξιοδοτήσεις, νοσήσεις)» καταγγέλλει ο πρό

κλινικών πρώτης γραμμής για τους covid ασθενείς, αλλά και

εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δη

για όλα τα υπόλοιπα non covid περιστατικά.

μόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Προς ώρας αυτό που έχει αποφασιστεί είναι τα κενά που

«Δεν είμαστε μηχανές να δουλεύουμε ακατάπαυστα. Και

προκύπτουν να καλύπτονται με μετακινήσεις από άλλα τμή

όμως δύο χρόνια τώρα -χωρίς σταματημό-είμαστε στη πρώ

ματα, αλλά και από τα περιφερειακά Κέντρα Υγείας.

τη γραμμή. Χάσαμε 30 συναδέλφους από κορωνοϊό, νοσή

Επίσης αναφορικά με τα κενά που μπορεί να δημιουργη-

σαμε και ξανανοσήσαμε και φως στην άκρη του τούνελ δεν

θούν στο νοσηλευτι κό προσωπ ι κό αυτά θα καλυφτούν μέσω

βλέπουμε» προσθέτει και τονίζει: «2.700 συνάδελφοι νο

των επικουρικών νοσηλευτών που προσελήφθησαν το τε

σούν αυτή τη στιγμή και βρίσκονται σε καραντίνα. Επίσης

λευταίο διάστημα και ήδη εκπαιδεύονται.

εκατοντάδες συνάδελφοι εργάζονται κανονικά με ενεργή

Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση ακόμη είναι δια-

νόσο». 0 κ. Γιαννάκος χαρακτηρίζει επικίνδυνες τις οδηγίες

χειρίσιμη. Πρόβλεψη όμως για τη συνέχεια δεν μπορεί να

του ΕΟΔΥ, και καταγγέλλει ότι υγειονομικοί που νοσούν ή εί

γίνει. «Αν ο δείκτης νοσηρότητας αυξηθεί επιπλέον θα

ναι στενή επαφή με κρούσματα έως ότου διαγνωσθούν

έχουμε σίγουρα προβλήματα , καθώς θα προκύψουν ση

«αναγκάζονται να ζητάνε ρεπό ή άδεια για να μην πάνε στη

μαντικά κενά και το προσωπικό είναι ήδη στα όριά του»,

δουλειά και διασπείρουντον ιό».

ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ γιατρός της

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

5

 Ντροπή! Διαλογή ασθενών
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 553.42 cm² Κυκλοφορία:
:

12-01-2022
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
s

Ντροπή! Διαλογή ασθενών Gov
■ Οι KXiviKapxes εξασφάλισαν από την κυβέρνηση
ειδικά κριτήρια εισαγωγήε «χωρϊε την
παρουσία συμπτωμάτων πολύ σοβαρήε νόσου»

ην ώρα που οι διασωληνώ
Αθήνας, όπως το «Σωτηρία», ο Ευαγγε
σεις εκτός ΜΕΘ έχουν γί
λισμός, το Τζάνειο και το Γενικό Κραυκό
νει κανονικότητα σια δημό
Νίκαιας, οι ασθενείς περιμένουν πολλά
24ωρα ώσπου να βρεθεί μια απλή κλί
σια νοσοκομεία και οι απλές
κλίνες Covid είναι πλήρεις,
νη νοσηλείας, την ώρα που οι κλινικάρμε αποτέλεσμα ασθενείς να περιμένουν
χες επιλέγουν την κερδοφορία από την
προστασία
της δημόσιας υγείας με τις
επί 48 ώρες σια τμήματα επειγόντων
περισιαηκών, το υπουργείο Υγείας κάνει
πλάτες του αρμόδιου υπουργείου.
τα πάντα για να προστατεύσει τις ιδιω«Το σχέδιο της κυβέρνησης για την
πκές κλινικές. Και το κάνει με τον πιο
αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκο
μείων από τις ιδιωτικές κλινικές είναι
επαίσχυντο τρόπο, αποδεικνυοντας πως
fake news, γιατί, όπως διαπιστώσαμε,
η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάσε πολλά νοσοκομεία υπήρχαν δεκά
κη είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί
τα συμφέροντα των λίγων και εκλεκτών,
δες ασθενείς που περίμεναν για 24ωρα
ακόμα και μπροστά σε μια πανδημία.
στα ΤΕΠ για μια απλή κλίνη» κατήγγει
λε ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ ΠάΤην προηγούμενη εβδομάδα ο
Γιάννης Οικονόμου και ο θάνος Πλεύνος Παπανικολάου.
ρης (φωτό) διαφήμισαν τη σύμπραξη
Γονατίζουν το ΕΣΥ
δημόσιου και ιδιωπκού τομέα, ώστε να
Με άλλα λόγια, ακόμα μία φορά η κυ
υπάρξει αποσυμφόρηση των νοσοκο
βέρνηση και ο υπουργός Υγείας επιλέ
μείων του ΕΣΥ με τη μεταφορά ασθε
γουν να γονατίσουν το ΕΣΥ, θέτοντας
νών με Covid στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών με
Ωστόσο, ακόμα και αυτή η καθυστερη
μοναδικό στόχο την ομαλή λειτουργία
μένη υπόσχεση αποδείχθηκε φρούδα,
και προφύλαξη των κερδών των ιδιω
καθώς στα ψιλά γράμματα των προϋπο
τικών κλινικών. Κι αυτό, ενώ μπροστά
θέσεων για τη μεταφορά ασθενών φα
στο νέο κύμα του κορονοϊού στα νοσο
νερώνεται ακόμα μία φορά ότι τα ιδιω
κομεία εργάζονται 10.000 υγειονομικοί
τικά νοσοκομεία εξασφάλισαν πως θα
λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι τον χει
παίρνουν μόνο ελαφρά περιστατικά!
μώνα, όπως έκανε γνωστό χθες ο πρό
Στην πραγματικότητα, οι κλινικάρεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
χες εξασφάλισαν από την κυβέρνηση
«Δύο χρόνια τώρα χωρίς σταματημό
και το υπουργείο Υγείας ειδικά κριτή
είμαστε στην πρώτη γραμμή, χάσαμε 30
ρια για την εισαγωγή ασθενών κορονοϊσυναδέλφους από κορονοϊό, νοσήσαμε
ού «χωρίς την παρουσία συμπτωμάτων
και ξανανοσήσαμε και φως στην άκρη
πολύ σοβαρής νόσου». Οπως αναφέρετου τούνελ δεν βλέ
ται συγκεκριμένα στην εγκύκλιο που
πουμε» είπε χα
εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, τα κριτή
ρακτηριστικά ο
ρια εισαγωγής ορίζουν ότι «μπορούν να
Μιχάλης Γιανδιακομιστούν νοσηλευόμενοι ασθενείς
ή ασθενείς του ΤΕΠ, οι οποίοι χρήζουν
νάκος, δείχνο
ντας την ορι
νοσηλείας, χωρίς την παρουσία σημεί
ακή κατάστα
ων ή συμπτωμάτων πολύ σοβαρής νό
ση στην οποία
σου που μπορεί να οδηγήσουν άμεσα
σε ανάγκη για μηχανική υποστήριξη
βρίσκονται οι
υγειονομικοί
αναπνοής».
Παράλληλα, αναφέρεται ότι από υς
του ΕΣΥ.
εισαγωγές εξαιρούνται επίσης
ασθενείς που χρήζουν
άμεσης αντιμετώπι
σης από άλλη ειδι
κότητα, όπως χει
ρουργικοί ασθε
νείς, ασθενείς με
οξύ έμφραγμα μυ
οκαρδίου, έγκυ
οι, ασθενείς σε
τεχνητό νεφρό κ.λπ. Οπως
πληροφορούμα
στε, μάλιστα, σε
πολλά κεντρικά
νοσοκοπεία τηε

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6

 Ντροπή! Διαλογή ασθενών
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1
18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

id από τα ιδιωτικά νοσοκομεία

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ανάγκη του λαού η δημιουργία γενικού νοσοκομείου
για την περιοχή
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 210.31 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ανάγκη του λαού
η δημιουργία γενικού
νοσοκομείου
για την περιοχή
Κοινή ανακοίνωση
των εκλεγμένων με
τη «Λαϊκή Συσπείρωση»
Αμεσα μέτρα για την προστασία της υ
γείας και της ζωής του λαού απαιτούν οι ε
κλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Ανα
τολικής Αττικής σε κοινή τους ανακοίνωση,
αναδεικνύοντας την εκρηκτική κατάσταση
που διαμορφώνεται στους δήμους της πε
ριοχής. Σημειώνουν τόσο την εργοδοτική
αυθαιρεσία, τα «πάρε ένα παυσίπονο και
γύρισε στο πόστο σου» που ακούνε εργα
ζόμενοι από τα αφεντικά, όσο και την τε

ράστια ταλαιπωρία που υφίστανται οι ερ
γαζόμενοι που νοσούν ή θέλουν να κά
νουν διαγνωστικό έλεγχο. Ξεχωρίζουν ε
πίσης την ανυπαρξία νοσοκομείου σε μια
τεράστια περιοχή, που ο πληθυσμός της
αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
«Η κατάσταση που επικρατεί στα Κέντρα
Υγείας, τις μόνες δομές όπου μπορεί να
κάνει κάποιος εργαζόμενος δωρεάν δι
αγνωστικό έλεγχο στην Ανατολική Αττι
κή, είναι απελπιστική. Ουρές και χρόνος
αναμονής τεράστιος, ασθενείς να γίνονται
μπαλάκι από το Κέντρο Υγείας στη Ραφήνα στο Κορωπί και από το Λαύριο στα Κα
λύβια. Κλιμάκια του ΕΟΔΥ για δωρεάν ε
λέγχους σχεδόν ανύπαρκτα στις περιοχές
μας», σημειώνουν.
Και αναδεικνύουν τις ευθύνες της κυ
βέρνησης για τα «πρωτόκολλα» - λάστιχο,
με κριτήριο το τι επιτάσσει η εργοδοσία και
τι αντέχει η καπιταλιστική οικονομία. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε πολλά Κέντρα Υγεί

ας τελείωσαν τα αντιδραστήρια των μορι
ακών τεστ, ενώ ταυτόχρονα η αναμονή για
το αποτέλεσμα μπορεί να ξεπερνά και τις
48 ώρες. «Είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση της
ΝΔ, και όλες οι προηγούμενες, που παρά τις
όποιες προεκλογικές υποσχέσεις έχουν α
φήσει μια περιοχή σαν την Ανατολική Αττι
κή χωρίς καμία δημόσια νοσοκομειακή δο
μή. Ευθύνη έχουν επίσης η περιφερειακή
αρχή και οι δημοτικές αρχές, που υλοποι
ούν κατά γράμμα τις κατευθύνσεις της κυ
βέρνησης και παίζουν τον ρόλο του «αμορ
τισέρ» για τις λαϊκές αντιδράσεις», τονίζουν.
Στέκονται επίσης στο άνοιγμα των σχο
λικών μονάδων με ανεπαρκή μέτρα για την
προστασία των μαθητών και των εκπαιδευ
τικών, «με τα παιδιά σε 25άρια τμήματα σε
αίθουσες κοντέινερ, πολλές φορές χωρίς
επαρκή αερισμό και θέρμανση, με πετσο
κομμένο προσωπικό καθαριότητας, χωρίς
άλλο βοηθητικό προσωπικό. Επιπρόσθε
τα, το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, που
εξυπηρετεί χιλιάδες παιδιά στην Ανατολική
Αττική, μετατρέπεται σε εμβολιαστικό κέ
ντρο. Πρακτικά αν κάποιο παιδί πάθει κάτι

σχο Λαύριο ή στον Μαραθώνα θα πρέπει
να κάνει 60 χιλιόμετρα για να εξυπηρετη
θεί στα Νοσοκομεία Παίδων του κέντρου».
Οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της «Λα
ϊκής Συσπείρωσης» στην Ανατολική Αττική
απαιτούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως όλα τα
απαραίτητα για τη διεξαγωγή δωρεάν δια
γνωστικών τεστ, στελέχωση των ΚΥ, κινη
τές μονάδες του ΕΟΔΥ για όλες τις περι
οχές, μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ
στους χώρους δουλειάς, πύκνωση δρομο
λογίων των ΜΜΜ και μέτρα για την ασφα
λή λειτουργία των σχολείων.
-εχωρίζουν την ανάγκη άμεσα να προ
χωρήσει η δημιουργία δημόσιου γενικού
νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, με
ευθύνη του κράτους, και να συνεχιστεί κα
νονικά η λειτουργία του Παίδων Πεντέλης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αγωνιστικές παρεμβάσεις αύριο το πρωί στις πύλες
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 114.66 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αγωνιστικές
παρεμβάσεις αύριο
το πρωί στις πύλες
των νοσοκομείων
Με αγωνιστικές παρεμβάσεις στα
δημόσια νοσοκομεία οργανώνεται από
αύριο το πρωί η μέρα δράσης, από Σω
ματεία Εργαζομένων και την ΟΕΝΓΕ.
• Μέχρι στιγμής έχουν αποφασιστεί
οι εξής κινητοποιήσεις:
• Το Σωματείο Εργαζομένων στο
νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στις
8 π.μ. στα ΤΕΠ
• Το Σωματείο Εργαζομένων «θριάσιου» Νοσοκομείου, στη 1 μ.μ. στην
είσοδο του νοσοκομείου, μαζί με σω
ματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής.
• Το Σωματείο Εργαζομένων Νοσο
κομείου «Μεταξά», στις 8 π.μ. στο
προαύλιο
• Το Σωματείο Εργαζομένων στο
ΚΑΤ, στη 1 μ.μ. στη Διοίκηση
• Το Σωματείο Εργαζομένων στο

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου, στη 1 μ.μ. στην 7η ΥΠΕ
• Στη 1 μ.μ. στην είσοδο του Πανε
πιστημιακού Γενικού Νοσοκομεί
ου Ιωαννίνων.
• Στις 10.30 π.μ. παράσταση διαμαρ
τυρίας στη Διοίκηση του Γενικού Νο
σοκομείου Κεφαλονιάς μαζί με το
Εργατικό Κέντρο και μαζικούς φο
ρείς του νησιού
• Το Σωματείο Εργαζομένων στο
Νοσοκομείο Λευκάδας προκηρύσ
σει στάση εργασίας (8 π.μ. -10 π.μ.)
και καλεί στις 9 π.μ. στην είσοδο του
νοσοκομείου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Να παραμείνει κανονικά στο πρόγραμμα των
εφημεριών το Παίδων Πεντέλης
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 352.38 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Να παραμείνει κανονικά στο πρόγραμμα
των εφημεριών το Παίδων Πεντέλης
Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή για την αναστολή εφημεριών και τη μετατροπή
του σε εμβολιαστικό κέντρο
ην απόφαση της κυβέρνησης να α
νασταλούν οι εφημερίες του Νο
σοκομείου Παίδων Πεντέλης και
να μετατραπεί σε εμβολιαστικό
κέντρο φέρνει στη βουλή το ΚΚΕ με Ε
πίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε χτες
ο βουλευτής του Κόμματος, Γιώργος
Λαμπρούλης, προς τον υπουργό Υγεί

Τ

ας θ. Πλεύρη.
Να σημειωθεί ότι το γεγονός επιβε
βαίωσε και ο υπουργός Υγείας, λέγοντας
σε συνέντευξή του ότι «για ένα χρονικό
διάστημα που υπολογίζεται στις 3-4 ε
βδομάδες δεν θα λειτουργήσουν οι ε
φημερίες». Και ενώ οι επιπλέον 10 γραμ
μές εμβολιασμού που προβλέπεται να
λειτουργήσουν εντός του παιδιατρικού νοσοκο
μείου σημαίνουν τη μετακίνηση προσωπικού από
άλλα τμήματα, με παραπέρα εντατικοποίηση, ο υ
πουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι το Παίδων Πεντέ
λης «θα λειτουργήσει όμως κανονικά σε όλη την
άλλη διαδικασία».
Οπως υπογραμμίζεται στην Επίκαιρη Ερώτηση:
«Με την πανδημία να καλπάζει και παράλληλα
με το άνοιγμα των σχολείων, η κυβέρνηση αποφά
σισε την άκρως επικίνδυνη αναστολή της εφημε
ρίας του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, ενός α
πό τα τρία αμιγώς παιδιατρικά νοσοκομεία της Ατ
τικής, και τη μετατροπή του αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο.
Η υποστελέχωση των νοσοκομείων από προσω
πικό όλων των ειδικοτήτων έχει οδηγήσει σε εντα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τικοποίηση, που επιδεινώθηκε εν μέσω πανδημί
ας. Οι εργαζόμενοι στα τρία νοσοκομεία παίδων
της Αττικής έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με
εκατοντάδες περιστατικά στα Επείγοντα, με την
προσέλευση και την αναμονή να έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, λειτουρ
γούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία - με την πλειοψηφία των παιδιατρικών υποειδικοτήτων - εξυπηρε
τώντας τεράστιο όγκο ασθενών από όλη την Ελ
λάδα. Παράλληλα, συμμετέχουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα έναντι της COVID-19 με συνεχείς
βάρδιες, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει προχωρή
σει στις απαραίτητες προσλήψεις σε μόνιμο ια
τρονοσηλευτικό προσωπικό ώστε να καλυφθούν
οι μεγάλες ανάγκες εμβολιασμού του πληθυσμού.
Η απόφαση να διακοπεί η εφημερία του νοσο

κομείου, προκειμένου να μετατραπεί σε κέ
ντρο εμβολιασμού, σημαίνει τεράστια υποβάθμιση του Παίδων Πεντέλης, επιδείνω
ση της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης των
υπόλοιπων παιδιατρικών νοσοκομείων, αύ
ξηση της αναμονής στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών, παιδιά με χρόνια νοσήμα
τα που πρέπει να αλλάξουν ξαφνικά νοσο
κομείο, ειδικευόμενοι γιατροί που η εκπαί
δευσή τους θα υποβαθμιστεί, μετακινήσεις
προσωπικού για κάλυψη κενών.
Την ίδια στιγμή τα Κέντρα Υγείας και τα
Παιδιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομεί
ων είναι αποψιλωμένα από παιδιάτρους και
τώρα δίνεται η χαριστική βολή, με την ανα
στολή λειτουργίας ενός ολόκληρου νοσο
κομείου παίδων.
Αυτή η κατάσταση θα ωθήσει τις περισσότερες
οικογένειες στον ιδιωτικό τομέα, καθότι ο γονέ
ας θα έχει πλέον δύο επιλογές: Ή θα περιμένει
στην πολύωρη αναμονή των παιδιατρικών νοσοκο
μείων ή θα στραφεί στα μεγάλα παιδιατρικά ιδιω
τικά νοσοκομεία, τα οποία δεν νοσηλεύουν περι
στατικά C0VID-19».
Το ΚΚΕ απαιτεί από τον υπουργό Υγείας μέ
τρα ώστε:
• Να παραμείνει ενταγμένο το Παίδων Πεντέλης
κανονικά στο πρόγραμμα εφημεριών.
• Να στελεχωθούν επαρκώς όλα τα παιδιατρικά
νοσοκομεία, όπως και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγεία, με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

10

 Μέρα πανελλαδικής δράσης αύριο Πέμπτη για την
Υγεία του λαού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,9

Επιφάνεια 663.1 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

Κυκλοφορία:

1860

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Μέρα πανελλαδικής δράσης
αύριο Πέμπτη για την Υγεία
του λαού
Διαμαρτυρία στο υπουργείο Υγείας και παρεμβάσεις
σε νοσοκομεία όλης της χώρας, με πρωτοβουλία
της ΟΕΝΓΕ και των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Συνέντευξη Τύπου από σωματεία της Αττικής

συνδικάτο

mzmw KiTvm

&κμ.εμ^υ.
ΣΕΛ. 8

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μέρα πανελλαδικής δράσης αύριο Πέμπτη για την Υγεία του λαού 1
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Διαδηλώνουν για μέτρα προστασίας
Πλούσια δράση σε όλη τη χώρα
από την πανδημία
Αύριο στις 5 μ.μ. στην Αθήνα, στο υπουργείο Υγείας, και στις 6.30 μ.μ.
στη Θεσσαλονίκη, στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης
ις διεκδικήσεις τους για την προστασία της υγεί
ας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων διατρα
νώνουν αύριο σε όλη τη χώρα συνδικάτα από κά
θε κλάδο, σωματεία υγειονομικών και φορείς του
εργατικού - λαϊκού κινήματος, με συγκεντρώσεις, συλ
λαλητήρια, εξορμήσεις, πικετοφορίες και άλλες αγωνι
στικές πρωτοβουλίες.
Στην Αθήνα η συγκέντρωση πραγματοποιείται στις 5
μ.μ. στο υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιό της τα σω
ματεία θα δώσουν συνέντευξη Τύπου, ενώ από το πρωί

Τ

θα οργανωθεί μέρα δράσης στα νοσοκομεία, με τα
σωματεία των υγειονομικών να διεκδικούν μέτρα ου
σιαστικής θωράκισης.
Στη Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση - παράσταση δια
μαρτυρίας διοργανώνουν σωματεία και φορείς στις 6.30
μ.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.
Τα κρούσματα του κορονοϊού ανέρχονται σε δεκάδες
χιλιάδες κάθε μέρα, τα νοσοκομεία βρίσκονται στο «κόκ
κινο», κάθε εφημερία μετατρέπεται σε Γολγοθά, δεκά
δες ασθενείς βρίσκονται στην αναμονή για την εισαγωγή
τους σε ΜΕΘ αλλά και σε κλίνες απλής νοσηλείας. Στα
περιορισμένα σημεία όπου διενεργεί ελέγχους ο ΕΟΔΥ σχη
ματίζονται ουρές πολύωρης αναμονής, ενώ πολλοί αναγκάζο
νται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να διαπιστώσουν αν έ
χουν προσβληθεί από τον ιό. Παρά τη δύσκολη αυτή κατάστα
ση, η κυβέρνηση συνεχίζει να μην παίρνει μέτρα για τη στή
ριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας και για τον περιορισμό
της μετάδοσης του ιού σε χώρους δουλειάς, σχολεία και Μέ
σα Μαζικής Μεταφοράς. Δεν διστάζει μάλιστα να καλλιεργή
σει επικίνδυνο εφησυχασμό, με τους εκπροσώπους της να κά
νουν λόγο για το επικείμενο τέλος της πανδημίας.
Στο φόντο αυτό, τα σωματεία επαναφέρουν τα επείγοντα και
επιτακτικά αναγκαία αιτήματά τους. Απαιτούν μαζικά και επα

ναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για όλο τον πληθυσμό, οργά
νωση επιδημιολογικής επιτήρησης και ουσιαστικής ιχνηλά-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τησης στους χώρους εργασίας με ευθύνη του κράτους, με
έλεγχο των μέτρων προστασίας και οργάνωση προληπτικών
ελέγχων σε μεγάλες βιομηχανικές ζώνες και επιχειρήσεις
με ευθύνη του ΕΟΔΥ και του ΣΕΠΕ. Εξασφάλιση αδειών ει
δικού σκοπού, με το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά το
κράτος και την εργοδοσία. Μέτρα για τακτικά και ασφαλή
δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες και στα μέσα μετα
φοράς προσωπικού των εταιρειών, με πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, απαγόρευση των αναστολών συμβάσεων
και των απολύσεων.
Επίσης, ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού,
ειδικά σε προσφυγικούς καταυλισμούς και στους μετανάστες
εργάτες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πλατιά και οργανωμέ
νη επιστημονική ενημέρωση του λαού με επίκεντρο τους χώ-

Εκτός από τις συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
προγραμματίζονται οι εξής παρεμβάσεις σε άλλες περιοχές:

Αύριο Πέμπτη:
- 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 Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη δια
μαρτυρία των γονιών και των εκπαιδευτικών, και στις 6.30
μ.μ. σε πικετοφορία από το Εργατικό Κέντρο.
- Στην Αρτα, στις 12 μ. παράσταση διαμαρτυρίας στο πα
λιό νοσοκομείο.
- Στην Καρδίτσα, στις 11 π.μ. παράσταση διαμαρτυρίας
στην είσοδο του Κέντρου Υγείας.
- Στον Βόλο, στις 11.30 π.μ. στην είσοδο του Γενικού Νο
σοκομείου.
- Στο Ηράκλειο, στη 1 μ.μ. στην 7η ΥΠΕ.
- Στη Λευκάδα, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Αγίου Μηνά.
- Στη Ζάκυνθο, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συγκέντρω
ση στις 7 μ.μ στην Περιφερειακή Ενότητα (παλιά νομαρχία).
- Στην Κεφαλονιά, στις 10.30 π.μ. παράσταση διαμαρτυ
ρίας στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολιού.
- Στο Αγρίνιο, στις 6.30 μ.μ. συγκέντρωση - πικετοφορία
στην κεντρική πλατεία.
- Στη Λαμία, στις 6.30 μ.μ. πικετοφορία από το Εργατι
κό Κέντρο.
Την Παρασκευή 14 Γενάρη:
- Στη Χαλκίδα, στις 7 μ.μ. συγκέντρωση στην πλατεία Τα
χυδρομείου.
- Στη Λάρισα, στις 12 μ. στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου.
ρους δουλειάς, σχολεία - πανεπιστήμια και τις κοινωνικές ομά
δες «υψηλού κινδύνου». Κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστι
κή ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Επίταξη του ιδι
ωτικού τομέα της Υγείας, με προτεραιότητα στις ΜΕΘ και στα
διαγνωστικά. Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.
Στην κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας καλεί και το Εργα
τικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, ενώ την ίδια μέ
ρα στις 11 π.μ. θα προχωρήσει σε παραστάσεις διαμαρτυρίας
σε υγειονομικές δομές της Ανατολικής Αττικής.
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 ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΟΣΗΣ 500.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 287.27 cm² Κυκλοφορία:
:

1
12-01-2022
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΟΣΗΣ 500.000 ΑΝΘΡΟΠΟΙ

Παϋινωδίες στη διαχείριση της πανδημίας
τρέφουν «νέα γενιά» ανεμβοϋίασιων
σύνολό τους από τη Δέλτα συντηρώντας την ασφυξία
στις ΜΕΘ, ενώ τόσο η Ομικρον όσο και η Δέλτα αυξά
νουν τη ζήτηση σε απλές κλίνες, με την Αττική να σηκώ
νει μεγάλο βάρος που αντιστοιχεί στο 40% των συνο
λικών ασθενειών.
Σε τέτοιες συνθήκες πανδημικής ασφυξίας, ο προβλημαησμός 500.000 ανθρώπων για την αναμνηστική δόση,
χωρίς να προστεθεί σε αυτούς ο αριθμός των αναμβολίαστων ενηλίκων κάθε ηλικίας, σίγουρα δεν τροφοδοτεί
ται από κάποιον νέο ιό που εκφυλίζει τους εγκεφαλικούς
νευρώνες όσο από πισωγυρίσματα και παλινωδίες στην
αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτές οι παλινωδίες που
σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά το άνοιγμα των
σχολείων, προβιβάστηκαν σε προχειρότητες, κλονίζουν

Η ΑΜΦΙΓΝΩΜΗ στάση επιστημόνων και κυβερνητι

το αίσθημα εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι σε εκεί

κών στελεχών ως προς την διαχείριση της πανδημίας,
προκαλεί αβεβαιότητα σε σημαντικό μέρος του πληθυ
σμού για την αναγκαιότητα της τρίτης δόσης. Και παρά
το γεγονός ότι περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι
ηλικίας πάνω από 60 χρονών, αψήφησαν το πρόστι
μο των 100 ευρώ και δεν πήγαν για τους δικούς τους
λόγους να εμβολιαστούν, μία νέα δεξαμενή εμβολιασμένων-ανεμβολίαστων, που αριθμεί περί τους 500.000

νους που έχουν επωμιστεί την ευθύνη διαχείρισης της
πανδημικής κρίσης. Αναγκαστικά αυτή η έλλειψη εμπι

ανθρώπους, δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό. Πρό
κειται για τους ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει τον
εμβολιασμό τους με δύο δόσεις, όμως επειδή παρήλθε

στις 25.000 ή προβλέπουν ακόμη και πώς θα κάνουμε

στοσύνης αδικεί αξιόλογους επιστήμονες, όμως δίνει το
έρεισμα σε πλήθος κόσμου να αψηφήσει το εκλαμβανό
μενο ως τιμωρητικό μέτρο ακύρωσης του πιστοποιητι
κού εμβολιασμού στους επτά μήνες. Και ενώ διάφοροι
ειδικοί κάνουν εκτιμήσεις για συγκεκριμένες μέρες ότι
τα κρούσματα θα φτάσουν τις 60.000 ενώ περιορίζονται
Πάσχα, αρκετός κόσμος, και αυτό είναι το ανησυχητικό
για κάποιους, φαίνεται να επιλέγει την αποχή από την τρί

το εξάμηνο και δεν φρόντισαν να κλείσουν ραντεβού
για την λεγάμενη αναμνηστική, η κυβέρνηση φρόντι
σε να καταστλησει σαφές ότι το πιστοποιητικό τους θα
πάψει σύντομα να ισχύει. Στους δρόμους, στην αγορά,
σε στέκια εστίασης αλλά και σε εργασιακούς χώρους,
είναι ζωηρότερος από ποτέ ο προβληματισμός για την

τη δόση, περιμένοντας να περάσει ή να ξεθυμάνει η παν

αναγκαιότητα της τρίτης δόσης, ακόμη κι αν το εξελισ
σόμενο κύμα έχει ενσωματωθεί στο 4ο και η δέλτα συνε
χίζει να κυκλοφορεί προκαλώντας ημερησίως 3.000 με
5.000νέες μολύνσεις. Αυτό συνεπάγεται διπλή πίεση στο

νονται καθημερινά από 20.000 μέχρι 40.000, χωρίς να
ξέρει κανείς τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τα σχολεία
σε πλήρη λειτουργία, το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού

ΕΣΥ. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς έχουν μολυνθεί στο

αλλά κατά των ίδιων των... θυμάτων της.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δημία. «Αφού όλοι κολάνε την Ομικρον ποιος ο λόγος να
την κάνω; Και μετά την τρίτη θα πρέπει να ξανακάνω και
τέταρτη;», είναι η επωδός που ακούγεται συχνά πυκνά σαν
αντήχηση, ενίοτε και παρήχηση. Γεγονός είναι ότι στον
αφρό του πέμπτου κύματος με τα κρούσματα να κυμαί

δεν στρέφεται κατά της πανδημίας όπως θα αναμενόταν
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 Διαλύουν το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

39

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 347.99 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

U ποσημειώσεις
► Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ gstamatopoulos@efsyn.gr

Διαλύουν το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο
ι συμβαίνει στο Γ. Ν. Κωνστα-Υπονομεύει άλλα τμήματα και
ντοπούλειο (Ολγας);» ερωτά η
κλινικές και τα οδηγεί στη διάλυση.
Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας-Επιτάσσει γιατρούς άσχετους με
σε καταγγελία της - και συμπλη
τη νοσοκομειακή περίθαλψη για να
ρώνει αμέσως: «Ο,τι συμβαίνει και
μην προσλάβει καινούργιους.
στον Ευαγγελισμό και παντού». Δια
-Μεταφέρει γιατρούς από την
βάζουμε στην καταγγελία:
πρωτοβάθμια υγεία στα νοσοκομεία,
«Σε όλη τη διάρκεια της επιδημί
υγεία την οποία ούτως ή άλλως αφή
ας το κράτος προσέλαβε περισσότε
νει να φυτοζωεί (TOMMY) για την
ρους αστυνομικούς παρά υγειονο
αντιμετώπιση του κορονοϊού.
μικούς και αυτό έχει την εξήγησή
Το νοσοκομείο Γ. Ν. Κωνσταντοτου. Διαχειρίστηκε από την πρώτη
πούλειο (Ολγας) στη Ν. Ιωνία όχι
ημέρα την πανδημία με κατασταλ
μόνο δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά
τικά μέτρα και με προσταγές ενώ
δέχεται την επίθεση από τα μέσα
διεύρυνε το νομικό οπλοστάσιο,
ενός επιθετικού πιλοτικού προ
επεκτείνοντας τα κυριαρχικά του
γράμματος διάλυσης του Οφθαλδικαιώματα σε βάρος της κοινωνί
μολογικού Τμήματος, της Παθολο
ας και των ατόμων. Ως εδώ μπορεί
γικής Κλινικής και γενικότερα του
να ισχυριστεί κάποιος ότι το κράτος
Ε.Σ.Υ.
έκανε αυτό που κάνει πάντα όταν
Η Διοίκηση μαζί με τον Πρόεδρο
του δοθεί η ευκαιρία, αλλά οι συ
της Ιατρικής Υπηρεσίας έχουν επι
νέπειες αυτής της πολιτικής για τη
βάλει ένα καθεστώς αυθαιρεσίας,
δημόσια υγεία ήσαν και είναι ολέ
διώξεων και τρομοκρατίας στους
θριες. Χρησιμοποίησε και χρησιμο
γιατρούς και σε όλο το νοσηλευτικό
ποιεί την πανδημία για να διαλύσει
προσωπικό, επειδή “παράγουν” πε
οτιδήποτε κοινό και δημόσιο έχει
ρισσότερη φροντίδα και ανεβάζουν
απομείνει». Και απαριθμεί:
το γόητρο του νοσοκομείου και των
«-Μετέτρεψε το σύνολο των νοσο
παρεχόμενων υπηρεσιών στα μά
κομείων σε μονοθεματική περίθαλ
τια του κόσμου. Καλά καταλάβατε,
ψη για τον κορονοϊό, εξαιρώντας και
τιμώρησαν την ομάδα του Οφθαλεκτοπίζοντας τους άλλους νοσούμολογικού μειώνοντας τα πέντε χει
ντες εκτός νοσοκομείων.
ρουργεία τη βδομάδα σε δύο και μά

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λιστα τους καλούν στο πειθαρχικό
με την πιθανότητα να τους τιμωρή
σουν για υπερπαραγωγή υγείας!!!.
Ταυτόχρονα εξακόσιοι ασθενείς με
προβλήματα οράσεως παραμένουν
στην αναμονή καταδικασμένοι από
τη διορισμένη γραφειοκρατία.
Η πρόθεση της διοίκησης δεν εί
ναι μόνο η διάλυση κάποιων κλινι
κών αλλά η κατάργηση του δημόσι
ου χαρακτήρα του Νοσοκομείου και
η ένταξή του σε ιδιωτική κερδοσκο
πική παραγωγική μονάδα.
Καλούμε σε μια καθολική αντίστα
ση τώρα ενάντια στην κυβέρνηση
και στους διορισμένους λακέδες της
μέσα στα νοσοκομεία προκειμένου
να αποτραπεί αυτή η πολιτική υποβάθμισης των νοσοκομείων της χώ
ρας και να έχουμε υπόψη μας ότι: Ο
λαός μπορεί να σώσει τον λαό.
Γιατρούς, νοσηλευτές, νοσοκομει
ακό υλικό και ΜΕΘ χρειάζονται τα
νοσοκομεία. Η Αλληλεγγύη και η
Αλληλοβοήθεια είναι ο μόνος τρό
πος να αντισταθούμε.
Εμβολιαζόμαστε ενάντια σε κρά
τος και κυβέρνηση. Αντιεξουσιαστική Κίνηση».
Συμφωνούμε βεβαίως σε ό,τι αφο
ρά την αλληλεγγύη και την αλληλο
βοήθεια, αρκεί να είναι έμπρακτες.
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 Στην εντατική το ΕΣΥ με 2.700 υγειονομικούς σε
καραντίνα
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 685.36 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ Η ΜΑΚΑΒΡΙΑ ΛΙΣΤΑ: ΑΚΟΜΑ 80 ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 22.500 ΕΛΛΗΝΩΝ

Στην εντατική το ΕΣΥ με 2.700
υγειονομικούς σε καραντίνα
►Tns ΕΥΑΙΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ

ερισσότεροι από 22.500 Ελλη
νες έχουν χάσει ιη ζωή τους τα
τελευταία δύο χρόνια από την
πανδημία και η Ομικρον συνε
χίζει για άλλη μία μέρα να κα
ταγράφει θλιβερούς αριθμούς.
Χθες εντοπίστηκαν 32.694
νέα κρούσματα έπειτα από δι
ενέργεια 583.206 τεστ, με τη θετικότητα να
φτάνει στο 5,6%. Από αυτά τα περισσότερα
βρίσκονται στην Αττική (12.920) και στη Θεσ
σαλονίκη (3.171), ενώ ανησυχία προκαλούν
για άλλη μία φορά η Αχαΐα, η Λάρισα και το
Ηράκλειο (1.064,1.001 και 1.062 κρούσματα,
αντίστοιχα). Ακόμη 80 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους και 640 ασθενείς βρίσκονταν διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ.
Ταυτόχρονα περίπου 2.700 είναι πλέον οι
υγειονομικοί που βρίσκονται σε καραντίνα
εξαιτίας του κορονοϊού πανελλαδικά, ενώ
εκατοντάδες γιατροί με ενεργή νόσο εργά
ζονται κανονικά. Σύμφωνα με στοιχεία της
ΠΟΕΔΗΝ, εκατοντάδες είναι οι νοσούντες
υγειονομικοί νοσοκομείων της Αττικής που
βρίσκονται σε καραντίνα, με τους αριθμούς σε
πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα να υπερβαίνουν
κατά πολύ το 3% επί του συνόλου των εργα
ζομένων. Πρώτο σε νοσούντες υγειονομικούς
έρχεται το «Ελενα Βενιζέλου» με 51 θετικούς
εργαζομένους (ποσοστό που φτάνει το 5,8%
επί του συνόλου), ακολουθεί το Παίδων Πε
ντέλης με 22 (4,6%), το Ογκολογικό Νοσοκο
μείο των «Αγίων Αναργύρων» με 33 (4,3%),
ο «Αγιος Σάββας» με 40 (3,5%), το ΚΑΤ με 61
(3,3%), το «Γεννηματάς» με 48 (2,2%), το Παί
δων «Αγία Σοφία» με 50 (2,9%) και το «Σωτη
ρία» με 30 (1,4%), ενώ ο «Ευαγγελισμός» με 68
νοσούντες αλλά περισσότερους από συνολικά
3.000 υγειονομικούς φτάνει το 2,1%.
Με τη διασπορά του ιού να επελαύνει
ειδικά σε ογκολογικά νοσοκομεία, όπου οι
συνέπειες της νόσησης είναι ακόμη σοβα-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει
την απόφαση του
υπουργείου Υγείας και
του ΕΟΔΥ για την
επιστροφή στα
νοσοκομεία ύστερα
από πενθήμερη
καραντίνα των
νοσούντων από Covid
υγειονομικών χωρίς
αρνπτικό τεστ

ρότερες, η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει την απόφαση
του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την
επιστροφή στα νοσοκομεία ύστερα από πεν
θήμερη καραντίνα των νοσούντων από Covid
υγειονομικών χωρίς αρνητικό τεστ. Επισημαίνοντας «ότι κάθε ασθενής είναι ιδιαίτερος και
κάποιοι εξ αυτών είναι ιδιαίτερα καταβεβλη

μένοι μετά τη νόσηση, όπως και ότι κάθε ορ
γανισμός χρειάζεται τους δικούς του χρόνους
για να επανέλθει», η ΕΙΝΑΠ ζητά την άμεση
αναθεώρηση της οδηγίας και την επιστροφή
των υγειονομικών στα νοσοκομεία μόνο με
επίδειξη αρνητικού τεστ, όπως άλλωστε προ
τείνει εδώ και μέρες και το Κέντρο Ελέγχου

Πράσινο φα» για 4η δόση
σε ανοσοκατεσταίΙμένοικ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΧΘΕΣ η χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου σε ανοσοκατεσταλμένους από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Το εμβόλιο αφορά περίπου 500.000
άτομα και θα χορηγείται τρεις μήνες μετά την αναμνηστική δόση.
Την είδηση είχε προαναγγείλει, νωρίτερα, ο κ. Θεμιστοκλέους σε συνέντευξή
του τονίζοντας πως η χορήγηση της τέταρτης δόσης για τον γενικό πληθυσμό δεν
υπάρχει ακόμη στο τραπέζι: «Η τέταρτη δόση σε γενικό πληθυσμό δεν έχει εγκριθεί
και δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο εάν για την Ομικρον θα απαιτηθεί τροποποιημένη
δόση εμβολίου». Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλατφόρμα για τα ραντεβού θα ανοίξει την
επόμενη βδομάδα.

και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).
Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκάλεσε χθες
η είδηση για τον θάνατο έπειτα από διασω
λήνωση σε ΜΕΘ της πρώτης ασθενούς που
προσβλήθηκε από την παραλλαγή Ομικρον.
Πρόκειται για μια 77χρονη που είχε εισαχθεί εδώ και βδομάδες στον «Ευαγγελισμό»
με υποκείμενο νόσημα και όχι με κορονοϊό.
Στη συνέχεια νόσησε με Ομικρον εντός του
νοσοκομείου, όμως σύμφωνα με πηγές της
«Εφ,Συν.», ο θάνατός της οφείλεται αποκλει
στικά στην ασθένειά της και όχι σε κάποια
επιπλοκή από τον ιό, αφού δεν είχε εμφανίσει
συμπτώματα.
■ Η ραγδαία αύξηση στις τιμές του ιικού
φορτίου στα αστικά λύματα συνεχίστηκε
κατά τόπους και την προηγούμενη εβδομά
δα (3-9 Ιανουάριου), όπως καταγράφηκε από
το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων.
Ανησυχητικά αυξητικές τάσεις παρατηρού
νται στο ιικό φορτίο του Ρεθύμνου (+430%),
των Χανίων (+242%), της Ξάνθης (+221%)
και της Αλεξανδρούπολης (+142%), ενώ έντο
νη μείωση παρατηρήθηκε μόνο στα Ιωάννι
να (-54%).
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 «Ποτάμι» ασθενών στα Επείγοντα
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 511.82 cm² Κυκλοφορία:
:

12-01-2022
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ... ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

«Ποτάμι» ασθενών στα Επείγοντα
► Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

α φαινόμενα απατούν και στη συγκε
κριμένη χρονική στιγμή της πανδημί
ας ακόμη περισσότερο. Διότι μπορεί η
μετάλλαξη Ομικρον -με ελαφρύτερες
υποτίθεται συνέπειες- να δείχνει ότι
είναι αυτή που κυριαρχεί, ωστόσο τα
νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη και στη
Βόρεια Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν
πολύ υψηλό, αν όχι δυσβάσταχτο, αριθ
μό εισαγωγών ασθενών στις εφημερίες
τους. Για τις ΜΕΘ φυσικά κανείς πια
δεν μιλά, αφού οι διασωληνωμένοι σε
αίθουσες χειρουργείων είναι δεκάδες.
Τα χθεσινά στοιχεία από τη λήξη της
εφημερίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκο
μείο είναι αρκούντως αποκαλυπτικά.
Ενα «ποτάμι» ασθενών, 260 τον αριθ
μό, πλημμύρισε το Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών Covid με 58 συνολικά
εισαγωγές στην κορονοκλινική του νο
σοκομείου. Ολες οι κλίνες ΜΕΘ στο νο
σοκομείο -το μεγαλύτερο της Βόρειας
Ελλάδας- ήταν γεμάτες και 8 ασθενείς
νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι σε
χειρουργεία που έχουν μετατραπεί σε
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας. Τρεις
έγκυες γυναίκες και λεχώνες είναι διασωληνωμένες στη ΜΕΘ, ενώ νοση
λεύονται και 6 παιδιά. Η πίεση είναι
τεράστια στο υγειονομικό προσωπικό
καθώς -με τους αριθμούς καθημερινά
να αλλάζουν- ένας αριθμός 40 με 50

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Για τις ΜΕΘ ούιε λόγος, αφού οι διασωληνωμένοι
σε αίθουσες χειρουργείων, που έχουν μετατραπεί σε
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, είναι δεκάδες
υγειονομικών νοσούν και είναι εκτός
υπηρεσίας.
Δέκα άτομα βρίσκονταν εκτός ΜΕΘ
και στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
στο οποίο νοσηλεύονται με κορονοϊό
επτά παιδάκια και μάλιστα κάτω του
έτους -το μικρότερο είναι λίγων ημε
ρών, το μεγαλύτερο 7-8 μηνών-, με

τους γιατρούς να λένε τουλάχιστον
ότι η κατάστασή τους δεν εμπνέει
ανησυχία. Ανάλογα στοιχεία υπάρ
χουν και για τα άλλα νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης η οποία υποδεικνύε
ται ότι βρίσκεται υπό συνεχή πίεση.
Μοναδική χαραμάδα αισιοδοξίας για
αποκλιμάκωση, τα στοιχεία που ανα

κοίνωσε χθες το Εθνικό Δίκτυο Επιδη
μιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ,
σύμφωνα με το οποίο «την τελευταία
εβδομάδα, 03-09/01/22, στη Θεσσα
λονίκη, η εβδομαδιαία μέση τιμή του
ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων
παρουσίασε αύξηση (+62%) σε σχέ
ση με την προηγούμενη εβδομάδα,
27/12/21-02/01/22». Ωστόσο, «πρέπει
να σημειωθεί ότι η αύξηση του ιικού
φορτίου από τις 18/12/21 μέχρι τις
06/01/22 ήταν ραγδαία και συνεχής
και κατά το διάστημα αυτό οι ημερή
σιες μέσες τιμές αυξήθηκαν συνολικά
κατά 620%. Τις τελευταίες ημέρες, από
τις 06-09/01/22, υπάρχουν ενδείξεις
προσωρινής σταθεροποίησης του ιικού
φορτίου στα λύματα».
Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια, στο
Μαμάτσειο Κοζάνης 5 ασθενείς ήταν
διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ (είχαν
φτάσει και τους 6), ενώ στην κορονοκλινική νοσηλεύονται περί τους
70 ασθενείς! Μικρή εκτόνωση στους
νοσηλευόμενους είχε το Νοσοκομείο
Σερρών -λόγω μεταφοράς ασθενών
στη Θεσσαλονίκη- ωστόσο νοσηλεύ
ει 37 άτομα σε απλές κλίνες και 6 στη
ΜΕΘ. Ο συνολικός απολογισμός δεν
άφησε περιθώρια αισιοδοξίας στο προ
σωπικό, καθώς προχθές και μέσα σε
μία ημέρα είχαν καταγραφεί 4 θάνατοι,
οι 2 από τους οποίους ήταν ασθενών
54 και 59 ετών.
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 Η σύμπραξη με ιδιωτικέε κλινικες για «ανάσα» στα
δημόσια νοσοκομεία εξαιρεί τους.... πολύ ασθενείς
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 360.27 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η σύμπραξη με

ιδιωτικέs kAivikss για
«ανάσα» στα δημόσια
νοσοκομεία εξαιρεί
tous.... ποΑύ ασθενείε
Την ώρα που οι διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ έχουν
γίνει κανονικότητα και ασθενείς περιμένουν επί 48
ώρες στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, το
υπουργείο Υγείας κάνει τα πάντα για να προστα
τεύσει τις ιδιωτικές κλινικές.
Και το κάνει με τον πιο επαίσχυντο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα
συμφέροντα των λίγων και εκλεκτών, ακόμα και
μπροστά σε μια πανδημία.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιάννης Οικο
νόμου και ο Θάνος Πλεύρης διαφήμισαν τη σύ
μπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να
υπάρξει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Ωστό
σο, ακόμα και αυτή η καθυστερημένη υπόσχεση
αποδείχθηκε φρούδα, καθώς στα «ψιλά γράμμα
τα» των προϋποθέσεων για τη μεταφορά ασθε
νών φανερώνεται ακόμα μία φορά ότι τα ιδιωτικά
νοσοκομεία εξασφάλισαν πως θα παίρνουν μόνο
ελαφρά περιστατικά!

EvkukAios
Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που εξέδωσε το
υπουργείο Υγείας: «Μπορούν να διακομιστούν νο
σηλευόμενοι ασθενείς ή ασθενείς του ΤΕΠ οι οποί
οι χρήζουν νοσηλείας, χωρίς την παρουσία σημεί
ων ή συ μπτωμάτων πολύ σοβαρής νόσου, που μπο
ρεί να οδηγήσουν άμεσα σε ανάγκη για μηχανική
υποστήριξη αναπνοής».
Παράλληλα αναφέρεται ότι από τις εισαγωγές
εξαιρούνται επίσης ασθενείς που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης από άλλη ειδικότητα, όπως χει
ρουργικοί ασθενείς, ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυ
οκαρδίου , έγκυοι, ασθενείς σε τεχνητό νεφρό κ .λπ.
Οπως πληροφορούμαστε, μάλιστα, σε πολλά
κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας, όπως το «Σω
τηρία», ο Ευαγγελισμός, το Τζάνειο αλλά και το
Γενικό Κρατικό Νίκαιας, οι ασθενείς περιμένουν
πολλά 24ωρα να βρεθεί μια απλή κλίνη νοσηλείας,
την ώρα που οι κλινικάρχες επιλέγουν την κερδο
φορία από την προστασία της δημόσιας υγείας, με
τις πλάτες του αρμόδιου υπουργείου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Σφαλιάρα» του ΠΟΥ για δόσεις!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

25

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 177.47 cm² Κυκλοφορία:
:

12-01-2022
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Σφαλιάρα»
του ΠΟΥ για
us επιπλέον
δόσειβ!
ΝΑ ΕΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ία εμβόλια για να ανημεχωπίζουν καλύτερα την
Ομτκρον και άλλες παραλ
λαγές ζήτησε επιτροπή ει
δικών του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, επισημαίνοντας ότι η κατα
πολέμηση της πανδημίας
του Covid-19 με επανα
λαμβανόμενες αναμνη
στικές δόσεις δεν αποτε
λεί βιώσιμη στρατηγική.
Στην ανακοίνωσή τους οι
ανεξάρτητοι εμπειρογνώ
μονες που είναι αρμόδιοι
για τα εμβόλια κρίνουν ότι
«είναι αναγκαία και πρέ
πει να αναπτυχθούν» κα
τάλληλα σκευάσματα, τα
οποία θα προλαμβάνουν
τη μετάδοση και τη μόλυν
ση από τον νέο κορονοϊό,
αλλά και θα προστατεύουν
από τις σοβαρότερες μορ
φές της ασθένειας και από
τον θάνατο.

Βελτιώσει
«Η σύνθεση των υπαρχό
ντων εμβολίων ίσως χρει
άζεται να επικαιροποιηθεί για να διασφαλιστεί
όη τα εμβόλια συνεχίζουν
να παρέχουν τα συνιστώμενα από τον ΠΟΥ επίπε
δα προστασίας απέναντι
στη μόλυνση και τη νόσηση από VOC (παραλλαγές
ανησυχίας), συμπεριλαμβανομένης της Ομικρον
και μελλοντικών παραλ
λαγών» τονίζουν οι ειδικοί.
«Τα εμβόλια πρέπει να
προκαλούν ευρεία, ισχυ
ρή και μακράς διάρκειας
ανοσοαπόκριση, ώστε να
περιοριστεί η ανάγκη για
αλλεπάλληλες αναμνησηκές δόσεις» προστίθεται.
«Μια στρατηγική εμβολια
σμού βασισμένη σης επα
ναλαμβανόμενες ενισχυηκές δόσεις εμβολίων με
την αρχική σύσταση είναι
απίθανο να είναι η κατάλ
ληλη». Οπως σημείωσαν,
ένα νέο εμβόλιο θα μπο
ρούσε να στοχεύει συγκε
κριμένα την Ομικρον ή να
είναι «πολυδύναμο», σχε
διασμένο ώστε να στοχεύ
ει πολλές παραλλαγές ταυ
τόχρονα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

18

 Αποσυρονται τα μονοκλωνικά λόγω Ομικρον
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,18-19

Επιφάνεια 1702.31
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

Κυκλοφορία:

11760

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΡΕΓΚ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
ΤΕΛΟΣ, ΕΡΧΟΝΤ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
• Αρχισε η επιστράτευση των

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αποσυρονται τα μονοκλωνικά λόγω Ομικρον
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

12-01-2022

Αποσυρονιαι
ία μονοκλωνικά
λόγω Ομικρον
Αποδεικνυονιαι λιγότερο δραστικά έναντι Tns veas μετάλλαξης
Οι κλινικοί γιατροί στρέφουν το ενδιαφέρον στα νέα αντπικά φάρμακα
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

κοβιομηχανία, ώστε να εξασφαλί
σει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες
ρος... απόσυρση οδηγού
ποσότητες που αναμένονται
νται τα υπάρχοντα μο
(σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ
νοκλωνικά αντισώματα,
μα) στις αρχές Μαρτίου. Μάλι
καθώς αποδεικνύονται λιγότε
στα και καθώς η χορήγησή τους
ρο δραστικά έναντι της Ομικρον.
θα πρέπει να γίνεται άμεσα (πιο
Μοιραία, οι κλινικοί γιατροί στρέ
συγκεκριμένα, η θεραπεία θα πρέ
φουν το ενδιαφέρον τους στις
πει να ξεκινά μέσα στις πρώτες
νέες αντιιικές θεραπείες, ανα
πέντε ημέρες από την έναρξη των
μένοντας το «πράσινο φως» από
συμπτωμάτων και τη διάγνωση
τις υγειονομικές Αρχές που θα
της νόσου με θετικό αντιγονικό
επιτρέψει την άμεση χρήση τους
ή μοριακό τεστ), στο υπουργείο
σε ασθενείς που κινδυνεύουν από
Υγείας επεξεργάζονται σχέδια,
σοβαρές επιπλοκές σε περίπτω
όπως τη διάθεσή τους μέσω των
ση λοίμωξης Covid-19. Ηδη οι
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
πρώτες παρτίδες που αφορούν
Ειδική επιτροπή έχει ήδη επε
τη δραστική ουσία molnupiravir
ξεργαστεί τα κριτήρια σχετικά
της Merck (ευρωπαϊκή MSD) κατά
με το ποιοι ασθενείς θα μπορούν
της Covid-19 έχουν περάσει τα
να λάβουν την αγωγή, ακολου
σύνορα της χώρας μας, με τα χά
θώντας το μοντέλο που ισχύει
πια να βρίσκονται αποθηκευμένα
για τα μονοκλωνικά αντισώματα.
και έτοιμα για χορήγηση, εφόσον
Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων,
λάβουν έγκριση από τον Ευρωπα
προτεραιότητα θα έχουν πολίτες
ϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
με σοβαρά νοσήματα, όπως είναι
οι μεταμοσχευμένοι ή εκείνοι που
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ PFIZER. Πα
βρίσκονται σε λίστα αναμονής για
ράλληλα, στο μικροσκόπιο του
μεταμόσχευση, οι αιμοκαθαιρόμεΟργανισμού βρίσκεται και η διά
νοι, οι ασθενείς με κυστική ίνωση,
στόματος θεραπεία της Pfizer, η
οι καρκινοπαθείς, οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι πολίτες με HIV
αποτελεσματικότητα της οποίας
φαίνεται να αγγίζει ακόμη και το
λοίμωξη. Επίσης, σε προτεραιό
90%, σύμφωνα με τις σχετικές
τητα για θεραπεία θα βρίσκονται
ηλικιωμένοι που μολύνθηκαν από
κλινικές μελέτες. Για τον λόγο
αυτόν, η κυβέρνηση βρίσκεται σε
κορωνοϊό και άτομα με σοβαρές
ανοιχτή επικοινωνία με τη φαρμα
συνοσηρότητες, όπως χρόνια νε

Π

Τέιαριη δόση σε ανοσοκαιεσιαλμένοι^
«Κλείδωσε» χθεε η εισήγηση τηε Εθνικήε Εηιτροπήε Εμβολιασμών
για διενέργεια τέταρτηε δόσηε σε ανοσοκατεσταλμένουε ασθενείε.
Σύμφωνα με πληροφορίεε, τρειε-έξι μήνεεμετά την τρίτη δόση
οι ασθενείε που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία θα έχουν
τη δυνατότητα να προγραμματίσουν ραντεβού για τον επόμενο
εμβολιασμό. Εν τω μεταξύ, 32.694 νέεε λοιμώξειε και 80 θανάτουε
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Την ίδια ώρα, 640 διασωληνωμένοι ασθενείε
παραμένουν στιε ΜΕΘ τηε χώραε. Από τα στοιχεία τηε ίδιαε
έκθεσηε προκύπτει, επίσηε, αύξηση στο ιικό φορτίο Ρεθύμνου,
Χανιών, Ξάνθηεκαι Αλεξανδρούποληε. Σε ό,τι αφορά την Αττική,
παρατηρήθηκε οριακή αύξηση (+20%), όπωε και στηνΠάτρα(+18%).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φρική νόσος, διαβήτης, χρόνια
ηπατική νόσος, καρδιαγγειακή
νόσος, υπέρταση υπό θεραπεία
κ.ο.κ. Για την έγκριση της χο
ρήγησης της θεραπείας δε θα
απαιτείται η υποβολή σχετικού
αιτήματος από τον θεράποντα
ιατρό (ανεξαρτήτως ειδικότητας,
ιδιώτη ή του ΕΣΥ) μέσα από το
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ. Το εντατικό εν
διαφέρον της ιατρικής κοινότητας
για τις νέες θεραπείες - με τους
ειδικούς να υπογραμμίζουν σε
κάθε ευκαιρία, εν τούτοις, πως
το πλέον σημαντικό όπλο έναντι
της πανδημίας παραμένει ο εμ
βολιασμός, και μάλιστα με τρεις
δόσεις - οφείλεται και στο ότι τα
μονοκλωνικά αντισώματα απο
τελούν σημαντικό εργαλείο για
την καταπολέμηση της Δέλτα,
όχι όμως και της Ομικρον. Αυτός
ήταν, άλλωστε, και ο λόγος που το
τελευταίο διάστημα επιταχύνθηκε
η χορήγησή τους σε νοσούντες
(είναι θέμα 24ώρων η εξάντληση
και των τελευταίων αποθεμάτων
στη χώρα μας), δεδομένου ότι η
κυκλοφορία της Δέλτα έχει μεν
εξασθενήσει, παραμένει ωστόσο
ενεργή, προκαλώντας ημερησίως
3.000-5.000 λοιμώξεις.
Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές
επιστημονικές προειδοποιήσεις
είδαν ήδη το φως της δημοσιό
τητας τον περασμένο Δεκέμβριο.
Τότε και σύμφωνα με το επιστη
μονικό περιοδικό «Nature», μόνον
το sotrovimab της αμερικανικής
Vir Biotechnology και της βρε
τανικής GSK φάνηκε να διατη
ρεί την αποτελεσματικότητά του
έναντι της Ομικρον.
Παρ’ όλα αυτά, η θεραπεία εί
ναι δυσεύρετη ακόμη και στις
ΗΠΑ, με αποτέλεσμα, σύμφωνα
με δημοσιεύματα, να αυστηροποιούνται ακόμη περισσότερο τα
κριτήρια χορήγησής τους.

Εν αναμονή έγκρισηε
οι νέεε αντιιικέε
θεραηείεε που θα
επιτρέψει την άμεση
χρήση σε ασθενείε
που κινδυνεύουν από
σοβαρέε επιπλοκέε
σε περίπτωση
λοίμωξηε Covid-19
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 Αποσυρονται τα μονοκλωνικά λόγω Ομικρον
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ
Αμφιβολίε$ για
mv ανάγκη χορήγησή
4ns 60ons

Σελ.:

1,18-19

Η καταπολέμηση ms πανδημίαε ms Covid-19 με
επαναλαμβανόμενεβ αναμνησηκέε δόσειε δεν
αποτελεί Βιώσιμη στρατηγική, προειδοποίησε χθεε
μια επιτροπή ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείαε, ζητώνταε να επικαιροποιηθούν τα εμβόλια
ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα την Ομικρον

12-01-2022

και άλλεε παραλλαγέε. ΑμφιΒολίεε για την
ανάγκη χορήγησηε pias τέταρτηε αναμνηστικήβ
δόσηε στον γενικό πληθυσμό εξέφρασε και ο
Ευρωπαϊκόε Οργανισμόβ Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι τα εμβόλια
κατά ms Covid-19 παραμένουν αποτελεσματικά

ΜΑΞΙΜΟΥ

Καμία παράιαση
γιαιαπρόσπμασε
ανεμβολίασιους 60+
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

ανένα περιθώριο υπαναχώρη
σης δεν αφήνει το Μαξίμου
- όπως δημοσίευσαν από χθες
«ΤΑ ΝΕΑ» - ως προς την απόφαση
επιβολής των πρώτων προστίμων
μετά τις 16 Ιανουάριου στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Η ίδια
η κυβέρνηση, ωστόσο, θόλωσε το
τοπίο ξαφνικά χθες το πρωί με δύο
διαφορετικές «γραμμές» που χαρά
χτηκαν διαδοχικά από τα ερτζιανά
και από τηλεοράσεως και εξέπεμψαν
ανηκρουόμενα μηνύματα, ανοίγοντας επιπλέον στην Κουμουνδοΰρου
τον δρόμο κριτικής για «όργιο ασυ
νεννοησίας».
Το ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας να δοθεί περιθώριο
χρόνου, άρα να ανασταλεί η πρεμιέρα
του μέτρου, εφόσον διαφανεί θετική
κινητοποίηση της συγκεκριμένης κα
τηγορίας ανεμβολίαστων, απέκλεισε
κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος. «Δεν θα δοθεί παράταση,
δεν υπάρχει προαιρετική υποχρεωτικότητα» είπε ο Γιάννης Οικονόμου,
ενώ στην κατεύθυνση ότι το μέτρο «θα
προχωρήσει» κινήθηκε και ο υπουρ
γός Υγείας Θάνος Πλεΰρης. Ηδη
έχουν διασυνδεθεί τα αναγκαία συ
στήματα για την πρακτική εφαρμογή
της απόφασης επιβολής διοικητικού
προστίμου 100 ευρώ τον μήνα σε κάθε
ανεμβολίαστο 60+ και οι μόνοι που
θα «γλιτώσουν» με παράθυρο χρόνου
θα είναι όσοι απευθυνθούν έγκαιρα
στις αρμόδιες επιτροπές με αιτήματα
εξαίρεσης για λόγους υγείας ή ενδι
αφέροντος για προγραμματισμό κατ'
οίκον εμβολιασμού. Στην κυβέρνηση
προσδοκούν το ποσοστό των εμβολι
ασμένων να ξεπεράσει τελικά το 40%.
Προς το παρόν «έχουν εμβολιαστεί
200.000 αυτής της ηλικιακής κατηγο
ρίας», κατά τον Οικονόμου, από την
αρχική δεξαμενή των 520.000.

Κ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΣΥΡΙΖΑ. Από νωρίς ο
ΣΥΡΙΖΑ κλιμάκωσε την επίθεση για
τους κυβερνητικούς χειρισμούς, με
τον αρμόδιο τομεάρχη Ανδρέα Ξανθό
να βγαίνει μπροστά με σκληρή κριτι
κή. «Πέρα από την παταγώδη αποτυ
χία τους, έχουν σπάσει τα νεύρα των
πολιτών» ανακοίνωσε η Κουμουνδούρου με επιπλέον βολές του Ξανθού
προς το «σύστημα Μαξίμου». Ο ίδιος
κατήγγειλε ότι ασθενείς με COVID
περιμένουν σε ράντζα «να «συναινέσουν» οι ιδιωτικές κλινικές για τη
διακομιδή τους», χαρακτηρίζοντας
«κοροϊδία» τις 300 κλίνες του ιδιωτι
κού τομέα «που δεν φτάνουν ούτε για
τις εισαγωγές μιας μέρας».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

κατά ms σοΒαρήε voonons και νοσηλείαε που
προκαλούνται από την παραλλαγή Ομικρον,
επεσήμανε ο ΕΜΑ, ωστόσο χρειάζονται
περισσότερα δεδομένα για να κατανοηθεί ο
avTiKTunos ms εξαιρετικά μεταδοτικήβ aums
παραλλαγήε στα εγκεκριμένα εμβόλια.
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Αρχισε η επιστράτευση ιδιωτών γιατρών
ύλλα πορείας επιδίδονται από χθες σε
Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙ
περίπου 200 ιδιώτες γιατρούς της Βό
ΝΑΙ!) καταγγέλλει την απόφαση του υπουργείου
ρειας Ελλάδας, οι οποίοι καλούνται να
Υγείας και του ΕΟΔΥ για την επιστροφή των
ενισχύσουν για δεύτερη φορά το ΕΣΥ μετάνοσούντων
τον
από Covid υγειονομικών έπειτα από
Νοέμβριο. Ετσι, από την Πέμπτη θα ξεκινήσουν
πέντε ημέρες καραντίνα χωρίς αρνητικό τεστ
σταδιακά να παρουσιάζονται στα νοσοκομεία
στην εργασία τους. «Επισημαίνουμε ότι κάθε
και στις δομές υγείας προκειμένου να καλύψουν
ασθενής είναι ιδιαίτερος και κάποιοι εξ αυτών
τα κενά συναδέλφων τους, οι οποίοι τίθενται
είναι ιδιαίτερα καταβεβλημένοι έπειτα από τη
προσωρινά εκτός υπηρεσίας λόγω νόσησης και
νόσηση, όπως και ότι κάθε οργανισμός χρειάζε
ται τους δικούς του χρόνους για να επανέλθει.
καραντίνας. Υπενθυμίζεται ότι από τη διαδικασία
Ζητάμε την αναθεώρηση της επικίνδυνης αυτής
έχουν εξαιρεθεί όσοι επελέγησαν το περασμένο
έτος, δίνοντας το «παρών» στη μάχη με το τρίτο
οδηγίας και την επιστροφή των υγειονομικών
κύμα, ενώ εφεξής το ωράριό τους θα είναι μει
στη θέση τους μόνο με επίδειξη αρνητικού τεστ,
ωμένο κατά 50% ώστε να έχουν τη δυνατότητα
όπως πλέον προτείνει και το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ», καταλήγουν
να εργάζονται και στα ιδιωτικά τους ιατρεία.
οι εκπρόσωποι της ΕΙΝΑΠ.
Σε κάθε περίπτωση, η Ομικρον που χτυπά
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ. Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τους
αδιακρίτως και εμβολιασμένους υγειονομικούς
εκπροσώπους των εργαζομένων στα δημόσια
νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), υπολογίζεται ότι 2.700
εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Η ΠΟΕΔΗΝ ανα
φέρει ενδεικτικά πως στον Ευαγγελισμό είναι
υγειονομικοί είναι σε καραντίνα επειδή βγήκαν
θετικοί σε τεστ ή ήρθαν σε επαφή με επιβεβαι
σε καραντίνα 68 εργαζόμενοι (2,1% επί του συ
ωμένο κρούσμα. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί η
νόλου), στο Παίδων Πεντέλης 22 (4,6%), στο
Ογκολογικό Αγιοι Ανάργυροι 34 (4,3%) και στο
καταγγελία του προέδρου της Ομοσπονδίας, Μιχάλη Γιαννάκου, πως εκατοντάδες υγειονομικοί
ΚΑΤ 63 (3,3%). Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες
(ενδεχομένως έως το τέλος της εβδομάδας) φύλλα
με ενεργή νόσο εργάζονται κανονικά και ότι - αν
πορείας θα επιδοθούν και σε ιδιώτες γιατρούς
γίνουν προληπτικά τεστ - ο αριθμός των θετικών
θα εκτιναχθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εισαγωγές
της Αθήνας, αφενός για να καλυφθούν κενά και
αφετέρου για να συνδράμουν τους συναδέλφους
στα νοσοκομεία έχουν υπερδιπλασιαστεί, αλλά
οι εργαζόμενοι είναι κατά 10.000 λιγότεροι από
τους, δεδομένου ότι το νέο κύμα νοσηλειών
που προκαλεί η συνύπαρξη Ομικρον και Δέλτα
πέρυσι, λόγω των αναστολών εργασίας, της
νόσησης και των συνταξιοδοτήσεων.
απειλεί τις αντοχές του ΕΣΥ.
ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
Εν τω μεταξύ, σε νέα ανακοίνωσή της η Ενωση

Φ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ

0 μισός πληθυσμός της ΕΕ θα μολυνθεί
από την Ομικρον ως το τέλος Φεβρουάριου
να συμπεράνουν ότι ο Sars-Cov-2 θα εξισωθεί
σύντομα με τους ιούς που προκαλούν τη συνή
κορύφωση του νέου κύματος της παν
θη γρίπη, κάτι που φαίνεται να συμβαίνει στην
δημίας το οποίο προκαλεί η παραλλαγή
Ισπανία, η κυβέρνηση της οποίας ετοιμάζει αλ
λαγή των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Ομικρον δεν έχει κορυφωθεί ακόμη. Κι
Οπως προειδοποίησε η αξιωματούχος του για
αυτό αποδεικνύεται, ανάμεσα στα άλλα, τόσο
την Ευρώπη, Κάθριν Σμόλγουντ, «υπάρχει ακόμη
από τον διαρκώς αυξανόμενο (στις περισσότερες
χώρες) αριθμό των νέων μολύνσεων όσο και από
τεράστια αβεβαιότητα και ένας ιός ο οποίος
εξελίσσεται γρήγορα, θέτοντας νέες προκλήσεις.
τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Σίγουρα δεν βρισκόμαστε στο σημείο που μπο
Υγείας. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής του διεθνούς
ρούμε να κάνουμε λόγο για ενδημικό φαινόμενο».
οργανισμού για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε,
Η παραπάνω εικόνα δεν αποτελεί, φυσικά,
προειδοποίησε χθες ότι με βάση τον ρυθμό που
αποκλειστικότητα της Ευρώπης. Την ίδια στιγ
καταγράφεται σήμερα, προβλέπεται πως μέσα
στις επόμενες 6-8 εβδομάδες - πρακτικά, δηλαδή,
μή, για του λόγου το αληθές, στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού και τις ΗΠΑ, ανακοινώθηκε ο
ως το τέλος Φεβρουάριου - ο μισός πληθυσμός
της ΕΕ (περίπου 230 εκατομμύρια άνθρωποι) θα
εντυπωσιακός αριθμός των 1,35 εκατομμυρίων
κρουσμάτων σε μία ημέρα, που αποτελεί απόλυτο
μολυνθούν από την Ομικρον. Σημειώνεται ότι
κατά την πρώτη εβδομάδα του έτους, η Ευρώπη
ρεκόρ παγκοσμίως. Σαν να μην έφτανε αυτό,
παρατηρείται μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, η
κατέγραψε περισσότερα από 7 εκατομμύρια νέα
οποία οφείλεται τόσο στον μεγάλο αριθμό των
κρούσματα, αριθμός διπλάσιος σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο την προτελευταία εβδομάδα του
νοσηλειών - κοντά στις 145.000, αριθμός που
επίσης αποτελεί ρεκόρ - καθώς και από τις ελ
2021. Χθες, επίσης, η Γαλλία ανακοίνωσε 368.149
λείψεις σης τάξεις των γιατρών και νοσηλευτών,
νέα κρούσματα μέσα σε ένα μόλις 24ωρο, που
καθώς χιλιάδες από αυτούς νοσούν και έχουν
αποτελεί ρεκόρ από το ξέσπασμα της πανδημίας.
τεθεί σε καραντίνα.
Αυτός, εξάλλου, είναι και ο λόγος που ο ΠΟΥ
Σε αυτό το φόντο, οι ειδικοί - ανάμεσα στους
συνεχίζει να επιμένει στην αναγκαιότητα δια
οποίους και ο Αντονι Φάουτσι - προειδοποιούν
τήρησης του 14ημέρου, διαφωνώντας για μια
πως η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμη και
ακόμη φορά με τις πολιτικές των κυβερνήσεων
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από πρόωρη χαλάρω
(όπως και στην περίπτωση των εμβολίων και
ση των μέτρων ασφαλείας. Πολύ περισσότερο
της κατανομής τους), ενώ τάσσεται υπέρ και
της «ενημέρωσης» των εμβολίων προκειμένου
καθώς το ποσοστό εμβολιασμού στις φτωχές
να αντιμετωπίζουν τη νέα παραλλαγή.
χώρες παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, δημιουρ
Παράλληλα, ο διεθνής οργανισμός ετησήμανε
γώντας πρόσφορο έδαφος για νέες επικίνδυνες
τους κινδύνους που έχει η σπουδή ορισμένων
μεταλλάξεις.

ΤΟΥ ΠΩΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η
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 Μετάλλαξη Όμικρον με επιδόσεις Ωμέγα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

10

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 886.83 cm² Κυκλοφορία:
:

760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Γνώμες

Θέματα:

12-01-2022

Μετάλλαξη Όμικρον... με επιδόσεις Ωμέγα
ε δύσκολες καταστάσεις οι

που έχει περιέλθει σε μια ιδιότυπη

θετικότητας, ο οποίος έχει ξεπεράσει

Απέναντι σε όλο αυτό το πανδαιμόνιο,

άνθρωποι συχνά

καραντίνα λόγω ενδονοσοκομειακής

το 20%, και ενώ η διάμεση ηλικία των

ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την επάνοδο

υπεραπλουστεύουν τις

διασποράς. Ακολουθούν άλλα μεγάλα

κρουσμάτων κατεβαίνει διαρκώς.

στην εργασία θετικών στον κορωνοϊό

εκτιμήσεις τους προκειμένου

νοσοκομεία, όπως το «Λαϊκό», το

πάρουν κουράγιο και να τις

«Άγιος Σάββας», το «Έλενα

Σ

Του

ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΩΦΡΟΝΑ*

γεγονός αντιεπιστημονικό και

Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι

επικίνδυνο, η δε αναπληρώτρια

ημέρες εφόσον είναι ασυμπτωματικοί,

αντιμετωπίσουν. Έτσι, μια σκέψη

Βενιζέλου», το «Γεννηματάς». Ας

αιωρείται σε πολλούς: η μετάλλαξη

αναλογιστούμε επίσης ότι βρίσκονται

Όμικρον της πανδημίας Covid-19

παροπλισμένοι άλλοι 6.500

είναι πιο ήπια από τη Δέλτα, άρα, παρά

τόσο επιβαρυμένη, που

υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα

ανεμβολίαστοι υγειονομικοί λόγω της

τη μεγάλη διασπορά της, δεν θα μας

διασωληνωμένοι ασθενείς βρίσκονται

ανακοίνωσε την επίταξη κάποιων

τιμωρητικής στάσης της κυβέρνησης.

εκτός ΜΕΘ. Η Ελλάδα είναι η μόνη

γιατρών οι οποίοι θα απασχολούνται

Την ίδια στιγμή κλείνει με κυβερνητική

χώρα στην Ευρώπη που έχει πετύχει

με μειωμένο ωράριο στον δημόσιο

εντολή το Νοσοκομείο Παίδων

αυτόν τον «άθλο». Και ενώ

τομέα. Ολα αυτά τα ημίμετρα της

Γράψε λάθος. Μια κοινωνία πάει

Πεντέλης, το ένα από τα μόλις τρία

συμβαίνουν όλα αυτά, τα μεγάλα

αντιμετώπισης της πανδημίας από την

μπροστά όταν στη συλλογική της

παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής,

ιδιωτικά θεραπευτήρια ζουν στον δικό

αρχή της μέχρι σήμερα δεν έχουν να

συνείδηση τοποθετεί τα πράγματα στη

μετατρεπόμενο σε εμβολιαστικό

τους μικρόκοσμο. Η χώρα βιώνει μια

κάνουν μόνο με ανικανότητα

σωστή τους διάσταση.

κέντρο. Κι αυτό ενώ χτύπησε το

«πολεμική» κατάσταση με την

διακυβέρνησης, αλλά εντάσσονται
στη λογική της δηλωμένης από την

δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα
υγείας και θανάτων.

Αντί ι]
κυβέρνηση να
αντιμετωπίζει
τόσο ανεύθυνα
τηνμανδημία,
θα έμρεμε να
ακουμμήσει σε
τρεις άξο νες:
στη στήριξή του
ΕΣΥ, στην
αύξηση του
μροϋμολογισμού για
την Υγεία και
στη στήριξη
του κόσμου
της εργασίας

υγειονομικών μετά από μόλις πέντε

Ιδιωτικά θεραπευτήρια
στο απυρόβλητο

Η χώρα μας κατέχει σήμερα,

κουδούνι στα σχολεία από τις 10

πανδημία να καλπάζει, ενώ αυτά

δυστυχώς, τα πρωτεία των

Ιανουάριου. Τα σχολεία

βρίσκονται στο απυρόβλητο, μη

κυβέρνηση κατάργησης του δημόσιου

κρουσμάτων της Covid-19 στην

επαναλειτουργούν για τρεις βασικούς

συμμετέχοντας ουσιαστικά πουθενά

χαρακτήρα του ΕΣΥ και την

Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό

πολιτικούς λόγους: δεν υπάρχει

στην αντιμετώπισή της με τις ευλογίες

της. Η μετάλλαξη Όμικρον ήδη κάνει

δυνατότητα τηλεκπαίδευσης γιατί δεν

της κυβέρνησης. Τουναντίον,

επέλαση, έχοντας φτάσει το 90% των

υπάρχει webex, για να μην πληρώσει

θησαυρίζουν, καθώς ο κόσμος

αντικατάστασή του με ένα υβριδικό
μόρφωμα στο οποίο οι ιδιώτες θα
νέμονται τα φιλέτα του σε βάρος του

κρουσμάτων. Μολονότι -όπως όλοι

το κράτος τις άδειες ειδικού σκοπού

στρέφεται προς αυτά εφόσον πολλά

ευχόμαστε και προσδοκούμε- είναι

για τους εργαζόμενους γονείς που θα

μεγάλα νοσοκομεία της χώρας έχουν

πιθανό αυτή να αποτελέσει την

μείνουν στο σπίτι και για να

μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου

τελευταία μετάλλαξη πριν από τη λήξη

ωφεληθούν τα ιδιωτικά

και γενικότερα η πρόσβαση στις

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να

της πανδημίας, κανείς δεν μπορεί να

εκπαιδευτήρια από τα δίδακτρα, αλλά

δομές του ΕΣΥ είναι αποτρεπτική

αντιμετωπίζει τόσο κυνικά και

το επιβεβαιώσει με σιγουριά. Πολύ

κυρίως από τις άλλες επιπλέον

λόγω της αποκλειστικής

ανεύθυνα την πανδημία, θα έπρεπε

αντιμετώπισης της πανδημίας από τις

να ακουμπήσει σε τρεις άξονες: στη
στήριξη του ΕΣΥ, στην αύξηση του

λαού. Ένα μοντέλο το οποίο στις
χώρες όπου δοκιμάστηκε απέτυχε.

πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός

χρεώσεις των μαθητών τους. Τα

Υγείας προειδοποίησε πως ο

σχολεία με τον τρόπο που θα

κρατικές δομές.

πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων

επαναλειτουργήσουν αναμένεται να

Ανάλογα ωφελημένα βγαίνουν και τα

της Όμικρον ανά τον κόσμο μπορεί να

αυξήσουν πολύ τη μετάδοση της

μεγάλα διαγνωστικά κέντρα στα οποία

στήριξη του κόσμου της εργασίας.

προκαλέσει μια νέα, πιο επικίνδυνη

νόσου. Σύμφωνα με το έγκυρο

ο κόσμος συνωστίζεται για τα τεστ του

Αλλά είναι προφανές ότι δεν θα το

μετάλλαξη της Covid-19. Η Κάθριν

πανευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης

κορωνοϊού πληρώνοντας το ποσό

κάνει. Οι νεοφιλελεύθερες απόψεις

Σμόλγουντ, υπεύθυνη εκτάκτων

Euractiv, το πρωτόκολλο για κλείσιμο

των 47 ευρώ για το μοριακό, έναντι

της κοιτάζουν μόνο ψηλά, στους

αναγκών του ΠΟΥ, δήλωσε ότι «όσο

των σχολικών τάξεων στα 50%+1

των 25 ευρώ της Κύπρου, εφόσον τα

μεγάλους και «ημέτερους»

περισσότερο εξαπλώνεται η Όμικρον

κρούσματα θεωρείται σαν ένα από τα

δημόσια κέντρα είναι αναλογικά πολύ

επιχειρηματικούς κύκλους, γι’ αυτό

τόσο περισσότερο μεταδίδεται και όσο

πιο παράτολμα της Ευρώπης. Το

λίγα. Ας αναλογιστούμε εδώ ότι σε

και σκοντάφτουν στην εξυπηρέτηση

περισσότερο αναπαράγεται τόσο

άνοιγμα των σχολείων συμπίπτει με

καμία χώρα στην Ευρώπη ο πολίτης

των λαϊκών συμφερόντων,

περισσότερο είναι πιθανό να

την κατακόρυφη αύξηση του δείκτη

δεν πληρώνει για τα μοριακά τεστ.

σκοντάφτουν στη λογική.

προϋπολογισμού για την Υγεία και στη

παραχθεί μια νέα μετάλλαξη. Ποιος
μπορεί να πει τι μπορεί να προκαλέσει
η επόμενη μετάλλαξη;». Εκτός βέβαια
αυτού του δυσοίωνου σεναρίου, η
διαχείριση της πανδημίας στη χώρα
μας μέχρι τώρα είναι εξόφθαλμα
λανθασμένη. Το άσχημο είναι ότι είναι
λανθασμένη διαχρονικά και σκόπιμα.

Το ΕΣΥ στα όρια της κατάρρευσης
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται
και πάλι στα όρια της κατάρρευσης. Οι
συνθήκες στα νοσοκομεία είναι
ασφυκτικές καθώς οι εισαγωγές
έχουν ανέβει δραματικά, ενώ πολλοί
υγειονομικοί νοσούν λόγω του
Ο Δημήιρης
Σωφρονάς είναι
μέλος ίου Δ.Σ.
του Ιατρικού
Συλλόγου
Μεσσηνίας και
εκλέκτορας στον
Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο
*

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κορωνοϊού και έχουν παροπλιστεί.
Περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι
στη δημόσια Υγεία νοσούν από τον
κορωνοϊό και εξ αυτών οι 500 στην
Αττική σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΠΟΕΔΗΝ.Στην πρώτη δεινή θέση
βρίσκεται ο «Ευαγγελισμός»,το
μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας,
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 Εμβόλια αντί κλινών και οι «πολέμιοι»
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Επιφάνεια 260.0 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

Κυκλοφορία:

14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Συνταγματική είναι η υποχρέω
ση του κράτουε να παρέχει ασφά
λεια και υγεία στουε πολίτεε του
και σε έκτακτεε περιόδουε, όπωε
Κύριε διευθυντά
η διανυομένη, να επιβάλλει δυσά
άν, ενχέλει, πρέπει να εμβολια
ρεστα μέτρα, προκειμένου να εξα
στούν οι πάντεε, προκειμένου
σφαλίσει την επιτυχία του σκοπουνα αποκτήσουμε την περιλάλητη μένου αποτελέσματοε. Το είδοε και
ανοσία τηε αγέληε, εσχάτωε μετο μέτρον τηε επιβολήε τουε κρί
τονομασθεϊσα σε τείχοε ανοσίαε
νουν και την παραγωγικότητα τηε
(προφανώε γιατί δεν ανήκουμε πλέ συγκεκριμένηε πολιτικήε.
ον στην κατηγορία των ζώων των
Απρόσφορον και αλυσιτελέε το
ανοήτων), τότε ο στόχοε δεν πιά μέτρον τηε επιβολήε του ΙΟΟάρινεται με τιε εκ του ασφαλούε ανέκου, προβάλλει την προχειρότητά
σειε των αρνητών των εμβολίων.
του. Προσβάλλει και τα περήφα
Δικαιωματιστέε και ελευθερι- να γηρατειά που πιθανότατα είναι
ακοί πρέπει να γνωρίζουν ότι το
ψηφοφόροι τηε Νέαε Δημοκρασύστημα υγείαε μπορεί να αντέ
τίαε και γελοιοποιεί το ύφοε του
χει να περιθάλπει τα θύματα του
κρατικού imperium. Διότι μορυβριδικού πολέμου τηε πανδημίαε,
φέε επιβολήε υποχρεωτικών μέ
δεν αντέχει όμωε τουε πολεμίουε
τρων υπάρχουν εκτόε και πέραν
του. Το κράτοε, από την άλλη, πρέ του κρατικού imperium και θα
πει να καταλάβει ότι η εκστρατεία
έπρεπε να είχαν ληφθεί υπ’ όψιν
καθολικού εμβολιασμού αυτοϋειε το πλαίσιο τηε εκστρατείαε
πονομεύεται λόγω των αντιφατι πειθούε ή πειθαναγκασμού. Είναι
κών μηνυμάτων που εκπέμπονται
αφενόε η αμετακίνητοε βούληση
από υπευθύνουε και μη, ωε προε
τηε κοινωνίαε να αυτοπροστατα εμβόλια αυτά καθαυτά. Πέραν
τεύεται και αφετέρου οι αδήριτοι
τούτου, επικοινωνιακώε το κρά νόμοι τηε οικονομίαε τηε αγοράε.
τοε αιδημόνωε σιωπά να προτά
Σε μια κοινωνία η οποία συμμετέ
ξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα,
χει στον εμβολιασμό σε ποσοστό
που σήμερα η Ελλάε παρέχει μέσω
65%, το υπόλοιπο 35% δεν έχει
του ΕΣΥ ειε οιονδήποτε ευρίσκεται
option. Αργά ή γρήγορα θα στέρστην επικράτειά τηε και παρασύξει να εμβολιαστεί ώστε να μπο
ρεται να επαίρεται για τον αριθμό
ρεί να συγχρωτίζεται. Οι αποκλει
των κλινών ωε εάν επρόκειτο για
σμοί των αρνητών από χώρουε
καμπάνια ιατρικού τουρισμού. Εί
ψυχαγωγίαε, συγκοινωνίεε κ.λπ.
ναι ήλιου φαεινότερον ότι όσο οι
διά λόγουε ιδιωτικού και δημο
σίου συμφέροντοε, αδυσώπητοι
αρνητέε θα επιμένουν οι κλίνεε
θα λιγοστεύουν. Προφανώε η κυκαι απελπιστικοί, κάνουν τον βίον
αβίωτον. Αυτόε είναι ο περιβόητοε
βέρνησιε, εν επιγνώσει τηε περιορισμένηε δυνατότητοε των νοσο νόμοε των μη συνεργασίμων παικομείων μαε, εφρόντισεν εξαρχήε
γνίων του Νπεή (non cooperative
να έχει υπερεπάρκεια εμβολίων,
game8 law) και τον αναλύει επιώστε το δίλημμα να εστιάζεται με τυχώε ειε το βιβλίον του «Η θεω
ταξύ εμβολιασμού και θανάτου.
ρία των παιγνίων» ο Βαρουφάκηε.

Εμβόλια αντί κλινών
και οι «πολέμιοι»

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ειε τα περί δικαιωμάτων και υπο
χρεώσεων όπωε τα περιγράφει στο
άρθρο του (2 Δεκεμβρίου) υπό τον
τίτλο «Υποχρεωτικότητεε και κα
κότροποι χαρακτήρεε» ο εκλεκτόε
συντάκτηε σαε Τάκηε Θεοδωρόπουλοε, αε μου επιτραπεί να προσθέ
σω κοντράρονταε τουε δικαιωματιστέε, ότι δικαιώματα έχουν μόνο
ο Θεόε, οι νεκροί και οι άρρωστοι.
Στουε τελευταίουε συμπεριλαμβάνονται οι παίδεε και οι παλίμπαιδεε.
Οι λοιποί έχουν απλώε υποχρεώσειε.
Συμβατικέε υποχρεώσειε, ατομικέε,
οικογενειακέε, υποχρεώσειε απένα
ντι στην κοινωνία και στην πατρί
δα. Το δημοκρατικό τσιτάτο ότι η
ελευθερία του ενόε τελειώνει εκεί

από όπου αρχίζει η ελευθερία των
άλλων, είναι επινόηση των «κακό
τροπων χαρακτήρων», οι οποίοι πά
ντοτε θα υποδύονται τουε άλλουε.
ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Βριλήσσια
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 Λευκή επιταγή στους κλινικάρχες
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-7

Επιφάνεια 1125.91
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

Κυκλοφορία:

760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Νοσηλεία ασθενών

Κοροϊδία από
κυβέρνηση και
κλινικάρχες
Ξανθός: Οι κλινικάρχες επιλέγουν
ποιους θα νοσηλεύουν
σελίδες 6-7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Λευκή επιταγή στους κλινικάρχες
ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

Covid-19 επί δεξιά

Πηγή:

1

Λευκή επιταγή
στους κλινικάρχες
Του

ράστια εμπόδια και προστατεύει τους

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

κλινικάρχες, καθώς για να γίνει νοση
EE. ΕΠΕΙΓΟΝ

λεία ο ασθενής πρέπει να έχει μόνο

Μόνο απλά
περιστατικά Covid
θα διακομίζονται
στις 300 κλίνες
των ιδιωτικών
νοσοκομείων,
σύμφωνα με τη
σχετική εγκύκλιο
του υπουργείου,
που με ευθύνη του
δημιουργούνται
λίστες ντροπής
ασθενών που
περιμένουν απλή
κλίνη στα
νοσοκομεία, όπως
τονίζει ο Ξανθός

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ούσκα και ακόμα ένα επι-

ήπια συμπτώματα.

κοινωνιακό κόλπο της

Φ

Μπούκωσαν τα νοσοκομεία
κυβέρνησης
αποδεικνύεται η συνεργασία
Την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία δεν
που έχει ανακοινώσει με τονέχουν
ιδιωτικό
καν κενά κρεβάτια για απλές νο

τομέα, για τη νοσηλεία ασθενών
Οονίά.Όπως έχει τονίσει εδώ και ημέ
ρες ο Θάνος Πλεύρης, στην Αττική ο
ιδιωτικός τομέας συμβάλλει με 300
κλίνες για ασθενείς με κορωνοϊό. Μά

σηλείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να

στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Από τη
κριμένα νοσοκομεία δεν κρίνονται

τις παρεμβάσεις έχουμε φτάσει τις επι
πλέον 700 με 800 κλίνες στο Λεκανο

τικό τομέα. Όμως, οι αυξημένες εισα

τα μέτρα, προκειμένου να έχουμε όσο
το δυνατόν περισσότερες απλές κλίνες.
Ωστόσο, σύμφωνα με την εγκύκλιο
του υπουργείου Υγείας και με απόφα
ση του γ.γ. Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννη
Κωτσιόπουλου, μπορούν να διακομι
στούν νοσηλευόμενοι ασθενείς ή
ασθενείς του ΤΕΠ, χωρίς όμως την
παρουσία σημείων ή συμπτωμάτων

; ApumiWwi IT

Fii
E-fll*

: 2104Κ20Κ
wtr«lBY oeivMcainc* spy qr

Tox. lililtlTOS · 101 I? τηΜ$6ϊήΐ ; siwmoko

ήπια, δεν γίνονται δεκτά από τον ιδιω
γωγές στα νοσοκομεία αποδεκατίζουν
τις μονάδες Υγείας από διαθέσιμα κρε
βάτια. Επομένως, αυτοί οι ασθενείς

χανική υποστήριξη. Εξαιρούνται επί
σης ασθενείς που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης από άλλη ειδικότητα,

την απλή κλίνη! Η συνέπεια όλων των

όπως χειρουργικοί ασθενείς, ασθενείς

απλή νοσηλεία. Μία εξέλιξη που μοιά

με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου κ.λπ.
Δηλαδή, το ίδιο το υπουργείο βάζει τε

ζει λογική, καθώς ένας νοσηλευτής

δεύτερη τους ασθενείς που αναζητούν

*

Εφήμιίρΐύων κηρός μέχρι και {δύο) ώρίς από την λήξη της ίί^ρίσς του
ΝοοοκομίΙου TW η ρίπο να ί«?ίλ©ει Clogirs password] στην online πλατφόρμα iwj
ΕΚΑΒ κάι να δήλώάίτ τους σαθκντίς COVW> ftOu iitt βρέχονται στα ΤΕΠ ίϊΐε έχουν
Αόνι;ι εισαγωγή, που πληρούν γ<ι αμγκίΛριμένσ κριτήρια και δύνανκιι να διακομιστούν
προζ, ατά δίκτυα των ο υμ £k 2 Α η μ ένων ιδιωτικών Κλινικών.

*

Κριτήρια Εισαγωγής, μπορούν νά διΰκσμισϊΟϋν νόΡήΑίυάμίν&ι OCBCVC^ ή OO'Strfίς
ταμ ΤΕΠ, α σποΙαι χρήζουν νοσηλείας, χωρίς την τταραιισία σημίών ή συμΠΤωράίων
πολύ σοβαρής νόσου που μπορεί να οδηγήΟσυν άμεσοι at ανάγκη γή μηχανική
υποστήριξη αναπνοής: Εξαιρούνται επίσης ασθενείς. που χρήζουν άμεσης
ανημετώπισης από άλλη ειδικότητα, όπως χειρουργικά' αά&ενίϋς, ασθινί'ς μΐ οξύ
έμφραγμα μυοκαρδίου, έγκυο1 ασθενείς at τεχνητό νίφρό κλΥΤ.

*

Τα gic*xtki cwMw (logpo pawwxa] στην ρδκή ηλεκιρανκή πλατφόρμα της ΟΔΙΚΕΚΑθ. &α σταλούν στο oinail ταυ ΰυα>*ητή ιου κάθσ Νοαοκομέου 1* nto 2" YflE, ο
οπίχσς είναι ιαι ο αποκλειστικό υπεύθυνος γ» *ον ορισμό των ιατρών καταχύφησης
των εν Λόγω διακομιδών ταυ εκόστσιε Γΐειαοκ.ομεου.

*

Γΰ ιούς GOVIOtS υσθΥΧίς ί*ντ> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, προ *ης εσταιώρησης των
σίφιιχίίων
στητκ ηλ(ντρ5«ΐΕρ·| πλατ-ΐόΡιια
ΠΑΙΚ-ΚΚΑΕί ν«ι το π·ρπ.νρσμμαΐΗ5μά
της όιίικαριόικ «βυς προς τα όίκΐυσ 5UV αμμ^εύληρενων Ι·!τ.^ΓΛών ΚΜ-νικων, να
άκιίΗταυν άετικύ PC R *tn να πληραύν τα κριτήρια εισαγωγής παν σνσφί ρόντυ·.

»

ϊύνό€αμαι που θα οροισύν οπό ης 10*ωπκίς ΚλΑκές [θα σταλούν τα στοιχεία εισόδου
.;Ιι>3_γι passwordii για την ειόκή ηλεκτρονική πλατφόρμα της, ΟΔ1Κ-ΕΚΑΘ] θα
εκηέρχειντσι στην πλατφόρμα και βα αποδέχονται έκϋθόνϋς.

παραπάνω είναι να έχει μειωθεί δρα
ματικά η ποιότητα ακόμα και στην

ΛΤφ*ΐΑΧ! MlfiCTANI
AKAPIANH MEIN TAN 11

ακόλουθό

υπάρχουν δύο λίστες αναμονής για
διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και η

I Ιρλεόρο rw EEK

όρίώ ουνίογιδμό «πό ΐην Ομάδσ ώΰχίιριόιΚ Kpkitwv του ΕΚΑ6 (ΟΛ1Κ-ΕΚΑΒ) RWV
όποπ&ΰμΐγωγ &κ»ομτϋώΐ εττί ιίαβημίρέντας fkSMu*; (247], 9α πρΕπτι να τηραύνται ία

ιδιωτικό τομέα έχει ως αποτέλεσμα να

πολύ σοβαρής νόσου που μπορεί να
οδηγήσουν άμεσα σε ανάγκη για μη

AtcvOwirif Ομίλοα- Ιατρικού Αθην»*

Α ΔιαόίκασΙα διακομιδής
Mt γο παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που βα πρέτιΐι να
□καλαυβείτε υποχρεωτχά από τη Δευοέρα 10 Ιανουσρϊσυ 2022, γκτ ίήν πράγματ&πόίή;όη ίων
απαποΰμκνων διακομιδών ασθενών CQViD-IS από ία κφημίρίϋανΓα νσΰσκβμίϊΰ K5W ΕΣΥ
για ΟΐΛΐχκϊη νοσηλΐΐας στο δίκτυα των συμβεβλημένων ΙδωΓκών Κλινικών.
Συγκέκμιμίνύ. γιά Την εύρυθμη λίπάυργίά όλων Γων ΝίκΚιρ,ΰμίίων ΟλΑό ΜΙ γκ> τον

Το παζάρι της κυβέρνησης με τον

τους ασθενείς. Η πρώτη αφορά τους

ΠιρΊφίροα-Ϋ
3) ko Wro-kopn Χαμβκιώτη Γεκκκλ

SfcMA: εΟ&ηγΙες για γην νοσηλεία ασθενών C OVlO-19 ττρος σνμβεβΑημένες ιδιωτικές
κλινικές»

μένουν στα Επείγοντα...

Χαμηλό επίπεδο φροντίδας

«ll»!l

Λρ. EifMAT.: Otti. !l i >■

.vkpsiim λλ ill γλ«η)

ριακή στο «Σωτηρία» και τη Δευτέρα
στιγμή που τα περιστατικά στα συγκε

ΛΑήνα Y

tIFOE: I) m; Λιοιχητές I* και Ϊ* Υγειονομικής
Ταχ, ΔΙΥαη

επικρατούν τραγικές εικόνες την Κυ

λιστα, το επανέλαβε χθες στον ΣΚΑΪ,
συμπληρώνοντας ότι «με όλες αυτές

πέδιο» και η κυβέρνηση λαμβάνει όλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΪΓΚ5ΪΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΙ
Γ ΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΓΕΙΑΙ

κοιτάζει δέκα ασθενείς! Φυοικό επό-
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 Λευκή επιταγή στους κλινικάρχες
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,6-7

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

μενο είναι η υγεία ίων συγκεκριμένων
πολιτών να επιδεινώνεται ραγδαία...

Fake news η νοσηλεία
σε ιδιωτικές κλινικές
Μιλώντας στον ρ/σ Στο Κόκκινο
και τον Νίκο Ξυδάκη, ο γ.γ. της ΟΕΝΓΕ Πόνος Παπανικολάου τόνισε ότι
οι κλινικάρχες βρίσκουν προσχήματα
προκειμένου να μην νοσηλεύσουν κα
νόναν ασθενή και πρόσθεσε πως «το
δήθεν σχέδιο της κυβέρνησης για την
αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσο
κομείων από τις ιδιωτικές κλινικές εί
ναι fake news, γιατί, όπως διαπιστώ
σαμε χθες, σε πολλά νοσοκομεία
υπήρχαν δεκάδες ασθενείς που δεν
έβρισκαν κρεβάτι ΜΕΘ και παραμέ
νουν ακόμα και σήμερα στα Τμήματα
Επειγόντων Περιστατικών».

Ξανθός: Κοροϊδία, κλινικάρχες
επιλέγουν ποιους
θα νοσηλεύσουν
Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση
εξαπέλυσε ο τομεάρχης Υγείας του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία,
με αφορμή την εγκύκλιο. Με την πίε
ση στο ΕΣΥ να έχει αυξηθεί κατακόρυφα και την κυβέρνηση να μην έχει
προετοιμάσει το σύστημα Υγείας, εμ
φανίζεται μια νέα «λίστα ντροπής»,
με ασθενείς να παραμένουν στα
Επείγοντα μέχρι να βρεθεί κρεβάτι
απλής νοσηλείας, τονίζει ο Α. Ξαν
θός και συμπληρώνει ότι η περίπτω
ση του Νοσοκομείου Νίκαιας είναι
πολύ χαρακτηριστική.
«Μόνο που οι κλινικάρχες εξα
σφάλισαν από το υπουργείο Υγείας
ειδικά κριτήρια εισαγωγής ασθενών
Covid», σχολιάζει ο βουλευτής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και
υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση και ο
υπουργός Υγείας κοροϊδεύουν τον
κόσμο λέγοντας ότι έχουν εξασφαλί
σει 300 κλίνες του ιδιωτικού τομέα οι οποίες ούτως ή άλλως δεν φτά
νουν ούτε για τις εισαγωγές μιας μέ
ρας. Επομένως, έχουμε φτάσει στο
σημείο -εκτός από διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ- να υπάρχουν και
νοσηλευόμενοι εκτός κλινών.
Σύμφωνα με τον Ανδρέα Ξανθό, η
μόνη λύση είναι η άμεση πρόσληψη
όλων των διαθέσιμων υγειονομικών
και η εφαρμογή μιας ενιαίας ταχύτη
τας στο σύστημα Υγείας, με επιστρά
τευση των αναγκαίων δυνάμεων του
ιδιωτικού τομέα και των δομών των
ενόπλων δυνάμεων.
Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια τομεάρχης Υγείας Δώρα Αυγέρη
κάνει λόγο για κυβέρνηση - dealers,
καθώς οι ιδιωτικές κλινικές παραμέ
νουν καθαρές από κορωνοϊό και συ
νεχίζουν να εισπράττουν ζεστό δημό
σιο χρήμα μόνο για καθαρά περιστα
τικά, τα οποία είναι χιλιάδες και δεν
μπορούν να εξυπηρετηθούν στα δη
μόσια νοσοκομεία που έχουν κατα
ντήσει νοσοκομεία μίας νόσου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εκτός εφημεριών το Παίδων Πεντέλης, παρά τις
δεσμεύσεις
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 228.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εκτός εφημεριών το
Παίδων Πεντέλης,
παρά τις δεσμεύσεις
Δεν ήταν στη λίστα των
εφημερευόντων νοσοκομείων της
Δευτέρας, όπως μεταφέρουν στην
ΑΥΓΗ γιατροί του νοσοκομείου,
παρά τις διαβεβαιώσεις
Πλεύρη και Γκάγκα
Σε πλήρη εφαρμογή μπήκε το σχέδιο της κυβέρ
νησης για κλείσιμο του Νοσοκομείου Παίδων Πε
ντέλης, παρά τα περί του αντιθέτου λεγάμενα της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.
Μάλιστα, το απόγευμα της Δευτέρας βρέθηκε στο
νοσοκομείο η ίδια η Μίνα Γκάγκα, η οποία ανέφερε
πως το Παίδων Πεντέλης θα εξακολουθήσει να λει
τουργεί πλήρως, να δέχεται τακτικά περιστατικά για
νοσηλείες, χειρουργεία και τακτικά ιατρεία. Η φρο
ντίδα των μικρών ασθενών θα συνεχιστεί απρόσκο
πτα σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, ενώ θα εξυ
πηρετούνται και όσα επείγοντα περιστατικά φτάνουν.
Επίσης, σε χθεσινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ,
ο Θάνος Πλεύρης δήλωνε ότι το Παίδων Πεντέ
λης θα μπει ως εμβολιαστικό κέντρο, αλλά θα λει
τουργεί κανονικά και για νοσηλείες. «Υπήρχε ένας
φόβος, το ακούσαμε και αυτό, ότι κάποιοι θέλουν
να κλείσει το νοσοκομείο. Δεν κλείνει το Παίδων
Πεντέλης. Είναι ένα νοσοκομείο που το χρειαζό
μαστε και είναι απαραίτητο» επεσήμανε ο υπουρ
γός Υγείας. Μάλιστα είπε ότι πραγματοποιήθηκε η
εφημερία της Δευτέρας.
Ωστόσο, γιατροί του νοσοκομείου μεταφέρουν
στην ΑΥΓΗ ότι δεν ήταν στο σύστημα του ΕΚΕΠΥ
- ΕΚΑΒ ούτε στη λίστα των εφημερευόντων νοσο
κομείων της Δευτέρας, δηλαδή έχει βγει εκτός εφη
μεριών! Συμπληρώνουν δε ότι οι διαβεβαιώσεις της
Μίνας Γκάγκα δεν διασφαλίζουν τη νοσηλεία των
έκτακτων περιστατικών, σε μια περίοδο που άνοι
ξαν τα σχολεία και η Αθήνα μένει με δύο νοσοκο
μεία Παίδων. Ουσιαστικά, το νοσοκομείο έχει κλεί
σει, χωρίς να το λένε...
Σήμερα οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συνέ
λευση για να δρομολογήσουν τα επόμενα βήματά τους.

Καμία αλλαγή στους εμβολιασμούς
Την ίδια ώρα, τόσο ο υπουργός όσο και η αναπληρώτρια τονίζουν τη σημασία του εμβολιασμού
των παιδιών. «Έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνουν
και όλα τα εμβόλια στις ηλικίες των 5-11» τόνισε ο
Θάνος Πλεύρης στον ΣΚΑΪ, και για να συμβεί αυτό
-που υπολογίζεται στις 3-4 εβδομάδες- παραδέχτη
κε ότι δεν θα λειτουργήσουν οι εφημερίες.
Μιλώντας στην ΑΥΓΗ, πάντως, οι εργαζόμενοι
του Παίδων Πεντέλης αναφέρουν ότι ήδη στο νοσο
κομείο λειτουργούσαν τέσσερις εμβολιαστικές γραμ
μές και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για αύξησή
τους το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά της, η
Μίνα Γκάγκα πανηγύριζε για την εγκατάσταση για
πρώτη φορά mega εμβολιαστικού κέντρου μέσα σε
νοσοκομείο, το οποίο θα έχει 10 εμβολιαστικές γραμ
μές. Παρ’ όλα αυτά, ούτε έχει υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός ούτε οι γιατροί έχουν γνώση για κάτι τέτοιο
και με ποιες δυνάμεις θα καλυφθούν οι ανάγκες.

Αντώνης Ραυτόπουλος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ρεκόρ προσελεύσεων στα Επείγοντα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 437.49 cm² Κυκλοφορία:
:

1
12-01-2022
760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ρεκόρ προσελεύσεων
στα Επείγοντα
Συνωστισμός ασθενών και ατελείωτη αναμονή φρακάρουν
τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ΙΣΘ αντιτίθεται
στις επιτάξεις ιδιωτών και ζητάει προσλήψεις

Της

«δεν υπάρχει κανένα σοβαρό σχέδιο για

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ

την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
δημιουργεί το ‘τσουνάμι’ μολύνσεων με τη

εσσαλονίκη: Σπάνε όλα τα ρε
κόρ οι προσελεύσεις στα Τμήμα

μετάλλαξη Όμικρον».

τα Επειγόντων Περιστατικών

Αντιδρά ο ΙΣΘ στις επιτάξεις

Θ

(ΤΕΠ) για Covid-19 στα νοσοκο
Παράλληλα, από χθες το πρωί ξεκίνησε η
μεία της Θεσσαλονίκης, ενώ παρατηρείται
επίδοση των φύλλων πορείας σε ιδιώτες για
και πάλι αύξηση εισαγωγών στις «κοβιντοτρούς, οι οποίοι από σήμερα θα πρέπει να εμ

κλινικές», την ώρα που στις ΜΕΘ δεν υπάρ
χει κενή κλίνη και οι διασωληνώσεις εκτός
μονάδων είναι η νέα δυσάρεστη «κανονικό
τητα» του συστήματος Υγείας.
Χθες το πρωί ολοκληρώθηκε ακόμη μία
εφημερία-θρίλερ στο «Ιπποκράτειο» Νο
σοκομείο. Και οι 26 κλίνες ΜΕΘ ήταν γε
μάτες, ενώ 8 ασθενείς παρέμειναν διασωληνωμένοι σε άλλους χώρους. Πάνω από
260 άτομα απευθύνθηκαν στα ΤΕΠ για
Covid-19, ενώ έγιναν 58 εισαγωγές ασθε

στιων ελλείψεων προσωπικού νοσοκομεία
που δοκιμάζονται και από τη νόσηση για
τρών και νοσηλευτών εξαιτίας της μεγάλης
διασποράς της μετάλλαξης Όμικρον.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με
επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας, δια
μαρτύρεται έντονα για τον τρόπο με τον
οποίο γίνεται η όλη διαδικασία και χαρακτη
ρίζει «αποσπασματικό» και εντέλει αναποτε
λεσματικό το μέτρο.

νών, αριθμός που αναμενόταν να αυξηθεί,
καθώς υπήρχαν και 27 ύποπτα περιστατικά
που περίμεναν αποτελέσματα για να εισαχθούν είτε στις κλινικές Covid-19 είτε σε
άλλες. Από τα 260 άτομα που έσπευσαν στο
«Ιπποκράτειο» με συμπτώματα, τα 67 ήταν
παιδιά έως 15 ετών, εκ των οποίων τα 8 πή

γκη στήριξης του προσωπικού του ΕΣΥ ανα
γκαία. Η λήψη όμως αποσπασματικών μέ

ραν εισιτήριο για νοσηλεία, ανάμεσά τους

να επανεξεταστεί» αναφέρει χαρακτηριστικά

και ένα βρέφος μόλις 40 ημερών.
Σύμφωνα με τους υγειονομικούς, τα
ΤΕΠ μπλοκάρουν από πολίτες που απευ

ο ΙΣΘ. Προβάλλει το πάγιο αίτημά του για

θύνονται στα νοσοκομεία για να ελεγχθούν
με μοριακό τεστ, με αποτέλεσμα να δημι-

ξύ άλλων, αντί της επίταξης υπηρεσιών ιδιω
τών γιατρών, να εκδοθούν άμεσα όλα τα

ουργούνται επικίνδυνος συνωστισμός, ατε
λείωτες ώρες αναμονής για τους ασθενείς
και τεράστια κόπωση και ταλαιπωρία για
όλους, ασθενείς και εργαζόμενους.
Στο πλαίσιο αυτό ζητούν να δημιουργη-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φανιστούν στα αποδεκατισμένα λόγω τερά

«Η πίεση στο ΕΣΥ εξαιτίας της πανδημίας
εδώ και δύο χρόνια είναι δεδομένη και η ανά

τρων, που κατά το παρελθόν δεν έχουν επι
φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, πρέπει

ενίσχυση του ΕΣΥ με άμεσες προσλήψεις μό
νιμου προσωπικού και αντιπροτείνει, μετα

ΦΕΚ διορισμών κρίσεων γιατρών ΕΣΥ που
έχουν ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγμα
στην Πνευμονολογική Κλινική του «Ιπποκράτειου», καθώς και την άμεση υπογραφή
νέων συμβάσεων των γιατρών που απασχο

θεί χώρος εκτός ΤΕΠ για τους ελέγχους,

λούνταν εθελοντικά στο ΕΣΥ και των οποίων

ενώ για ακόμη μια φορά καταγγέλλουν πως

η σύμβαση διακόπηκε στις 31.12.2021.
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 Τέταρτη δόση μόνο για ανοσοκατεσταλμένους
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 592.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Τέταρτη δόση σε
ανοσοκατεσταλμένους
Ανοίγει ο δρόμος για τέταρτη δόση
εμβολίου σε ανοσοκατεσιαλμένους
ασθενείς έπειτα από σχετική εισήγη
ση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια
σμών. Την ίδια στιγμή, εκπνέει η προ
θεσμία για τον εμβολιασμό των άνω
των 60 ετών και από την προσεχή
εβδομάδα αρχίζει η επιβολή
προστίμων. Σελ. 5

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Τέταρτη δόση μόνο για ανοσοκατεσταλμένους
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

12-01-2022

Τέταρτη δόση μόνο για ανοσοκατεσταλμένους
Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού ενέκρινε χθες τη χορήγησή της για τη θωράκιση του ανοσοποιητικού τους συστήματος
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Το πράσινο φως για τη χορήγηση

τέταρτηε δόσηε εμβολίου έναντι
του SARS-CoV-2 σε ανοσοκατεσταλμένουε τρειε με έξι μήνεε
μετά την τρίτη δόση έδωσε χθεε
η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμοϋ. Στόχοε είναι η μεγαλύτε
ρη θωράκιση ατόμων το ανοσο
ποιητικό σύστημα των οποίων,
είτε λόγω τηε πάθησήε τουε είτε
λόγω μιαε θεραπείαε που λαμ
βάνουν, είναι σε καταστολή κατ
στουε οποίουε έχει φανεί ότι το
εμβόλιο έχετ χαμηλότερα ποσο
στά αποτελεσματικότηταε.
Πάντωε, προε το παρόν, και
με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα, δεν φαίνεται να
εξετάζεται η χορήγηση τέταρτηε δόσηε στον γενικό πληθυ
σμό. Οπωε ανέφερε η πρόεδροε
τηε επιτροπήε, Μαρία Θεοδωρίδου, «πολύ συχνά γίνονται ερωτήσειε σχετικά με την τέταρτη
δόση. Πρόσφατα, η ειδική επι
τροπή για τουε εμβολιασμούε
στο Ηνωμένο Βασίλειο, το JCVI,
ανασκόπησε όλα τα δεδομένα
και κατέληξε στη δήλωση ότι το
πρόγραμμα με την τρίτη δόση
προσφέρει πολύ καλή προστα
σία έναντι τηε σοβαρήε νόσου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μάλιστα, σχολιάζει ότι η εξάπλωση τηε «Ομικρον» είναι τόσο
ταχεία, που τα όποια μέτρα δεν
θα μπορούσαν να επηρεάσουν
το επιδημικό κύμα. Προτεραι
ότητα, λοιπόν, στον εμβολια
σμό με τρίτη δόση δίνουν όλεε
οι χώρεε όπωε και οι Ηνωμένεε
Πολιτείεε τηε Αμερικήε. Η χο
ρήγηση τηε τέταρτηε δόσηε,
που απασχολεί, είναι κάτι για

Η επέλαση
του στελέχους
«Ομικρον» φαίνεται
να έχει «κατεβάσει
ταχύτητα» - Χθες
καταγράφηκαν
32.694 νέα κρούσματα
σε σύνολο 583.206 τεστ.

Η χορήγηση της τέταρτης δόσης δεν αφορά τον γενικό πληθυσμό. Αναμένεται να βοηθήσει όσους κινδυνεύουν να
νοσήσουν λόγω χαμηλής αντίστασης σε παθογόνα μικρόβια, παράσιτα και ιούς.

το μέλλον, με τη μεταβολή τό
σο των επιδημιολογικών όσο
και των κλινικών δεδομένων.
Προε το παρόν, στην Ελλάδα
η επέλαση του στελέχουε «Ομικρον» φαίνεται να έχει «κατεβά
σει ταχύτητα». Χθεε καταγράφηκαν 32.694 νέα κρούσματα

σε σύνολο 583.206 τεστ (θετικότητα 5,6%). Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με COVID-19 ήταν 80.
Ο αριθμόε των ασθενών που νο
σηλεύονται διασωληνωμένοι εί
ναι 640, ενώ οι εισαγωγέε νέων
ασθενών στα νοσοκομεία τηε
επικράτειαε ήταν 497. Σύμφωνα

με τον ΕΟΔΥ, ο χρόνοε νοσηλείαε των ασθενών που έχουν προ
σβληθεί από το στέλεχοε «Ομικρον» είναι οι πέντε ημέρεε. Το
50% των εισαγωγών στα νοσο
κομεία αφορά το συγκεκριμένο
στέλεχοε, ενώ το υπόλοιπο 50%
το στέλεχοε «Δέλτα» που, παρό-

τι φαίνεται να υποχωρεί μπρο
στά στο «Ομικρον», συνεχίζει
να προκαλεί πολλέε νοσηλείεε.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με
την ΠΟΕΔΗΝ, 2.700 εργαζόμενοι
στο ΕΣΥ είναι σε καραντίνα λό
γω νόσησηε από τον κορωνοϊό.
Στο «Ελενα Βενιζέλου», το 5,8%

των υπηρετούντων εργαζομέ
νων ήταν χθεε σε καραντίνα,
στο ΚΑΤ το 3,3%, στο Ογκολογικό Αγίων Αναργύρων το 4,3%
και στο «Αγιοε Σάββαε» το 3,5%.
Τέλοε, διευκρινίσειε για την
πιθανότητα να μετέδωσαν κορωνοϊό στο σχολικό περιβάλλον
μαθητέε και εκπαιδευτικοί που
βγήκαν θετικοί στο εεΐξ test, πα
ρέχει το υπουργείο Υγείαε. Σε
σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πωε υπάρχουν πολίτεε που
ανησυχούν, θεωρώνταε ότι όσοι
ανιχνεύθηκαν αρνητικοί στο self
test τηε Δευτέραε, αλλά θετικοί
στο τεστ τηε Τρίτηε, πηγαίνονταε στο σχολείο, μετέδωσαν
τον ιό. Σύμφωνα με το υπουρ
γείο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού
όσοι έχουν αρνητικό τεστ αντι
γόνου δεν μεταδίδουν. Επισημαίνεται, δε, στην ανακοίνωση
ότι «δεν εμφανίζονται όλοι οι
θετικοί ταυτόχρονα. Η επώαση
τηε νόσου δεν έχει κοινή ημερο
μηνία έναρξηε, άρα λογικό είναι
να μην εμφανιστούν ταυτόχρο
να. Ανά πάσα στιγμή μπορούν
να υπάρχουν θετικά self tests.
Το σημαντικό είναι αυτά τα εν
δυνάμει κρούσματα να ανιχνεύονται, να περιορίζονται και να
ελέγχονται περαιτέρω».
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 ' Έρχεται επιδείνωση των δεικτών της πανδημίας
τις επόμενες μέρες
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 493.44 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
390

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιδείνωση των δεικτών της πανδημίας

■ Αύξηση ιικού φορτίου στα λύματα
■ Ψηλά θετικότητα και κρούσματα >6

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ' Έρχεται επιδείνωση των δεικτών της πανδημίας τις επόμενες μέρες
1
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

12-01-2022

' Ερχεται επιδείνωση των δεικτών
της πανδημίας τις επόμενες μέρες
Αύξηση ηκού φορτίου στα λύματα-Ψηλά θετικότητα, κρούσματα και θάνατοι
Της Ανθής Αγγελοπούλου
aagelopoulou@naftemporiki.gr

ύξηση ιικού φορτίου στα
λύματα αρκετών περιο
χών της χώρας καταγρά
φει το Εθνικό Δίκτυο, ενώ
χρόνως η θεηκότητα παραμένει
σκαρφαλωμένη πάνω από το 5%
και δεκάδες είναι καθημερινά
οι θάνατοι.
Οι συνθήκες αυτές αναγκά
ζουν την κυβέρνηση να ανα
κρούσει πρύμναν, βάζοντας στο
συρτάρι τα σενάρια χαλάρωσης
των μέτρων από την ερχόμενη
Δευτέρα, ενδεχόμενο που άφη
ναν ανοιχτό, προχθές, κυβερ
νητικές πηγές.
Την ίδια στιγμή, η Εθνική Επι
τροπή Εμβολιασμών αποφασί
ζει να ανάψει το «πράσινο φως»
για 4η δόση σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή.
Αναλυτικότερα, σημαντική
αύξηση ιικού φορτίου στα αστι
κά λύματα σε αρκετές περιοχές
αναφέρει η ανάλυση του Εθνι
κού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυ
μάτων. Συγκεκριμένα, οι αυξη
τικές τάσεις κυμάνθηκαν από
+59% στη Λάρισα μέχρι +242%
στα Χανιά, ενώ οριακή αύξηση
παρατηρήθηκε στην Πάτρα
(+18%) και στην Περιφέρεια Ατ
τικής (+20%). Επίσης, το ιικό φορ
τίο παρέμεινε σταθερό στον Άγιο
Νικόλαο (+4%) και στο Ηράκλειο
(+10%). Τέλος, σημαντική αύξη

Α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανοσία της κοινότητας,
όχι της αγέλης
▼ Αναφορικά με την πρόβλεψη του ΠΟΥ ότι θα νοσήσει το 50%
συγ
των κατοίκων της Ευρώπης από τη μετάλλαξη Όμικρον, ο κα
θηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης τόνισε χθες ότι είναι
«ένα ρεαλιστικό σενάριο γιατί η συγκεκριμένη μετάλλαξη δεν φεί
δεται ούτε αν είσαι εμβολιασμένος ούτε αν είσαι ανεμβολίαστος,
μεταδίδεται αστραπιαία και δεν είναι καθόλου μα καθόλου απί
θανο να φτάσουμε σε αυτά τα ύψη της μετάδοσης». Αναφερόμενος στο θέμα της συλλογικής ανοσίας, ο καθηγητής ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Είδατε ότι και η Δέλτα προσβάλλει εμβολια
σμένους, τους μολύνει, όπως και η Όμικρον, επομένως ας ξεχάσουμε την ανοσία της αγέλης και ας μιλήσουμε για ανοσία
της κοινότητας κατά της βαριάς νόσου και αυτό όντως μπορεί
να επιτευχθεί και να βοηθήσει, πράγμα που σημαίνει ότι θα
επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, δεν θα διαταράσσεται η κοι
νωνική και οικονομική ζωή των κρατών, ιδιαίτερα αυτών που έχουν
ψηλά εμβολιασττκά ποσοστά και θα συνεχίζεται, και κατά και
ρούς θα βλέπουμε μηφές ενδημικές και ειιιδημικές εξάρσεις της
νόσου, όπως γίνεται με τη γρίπη. Νομίζω ότι τον Μάρτιο θα έχου
με καλή εικόνα του τι θα συμβεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι για
1-2 μήνες ακόμα θα είμαστε αναστατωμένοι».

Σενάρια παράτασης
για τα 100 ευρώ
Τα «βέλη» της αντιπολίτευσης
προκάλεσαν χθες δηλώσεις
κυβερνητικών στελεχών για το
θέμα της επιβολής του διοικητικού
προστίμου των 100 ευρώ τον
μήνα στους άνω των 60.
0 αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας
άφησε ανοιχτό χθες το πρωί το
ενδεχόμενο να δοθεί κάποια
παράταση στην επιβολή του
προστίμου. Όπως δήλωσε, αν
σπεύδουν οι πολίτες αυτής της
ηλικιακής κατηγορίας να
εμβολιαστούν ίσως δοθεί
περισσότερος χρόνος.
Ωστόσο, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
έκλεισε το θέμα και υπογράμμισε
πως «δεν θα δοθεί καμία
απολύτως παράταση για τον
εμβολιασμό των άνω των 60 ετών
συμπολιτών μας. Είναι ξεκάθαρο

μεταξύ άλλων, τη συνδρομή ιδιω
τικών κλινικών, του στρατού και
την αύξηση κλινών από συγχω
νεύσεις τμημάτων στα νοσοκο
μεία.
Ο κ. Κωτσιόπουλος συμπλή
ρωσε ότι από τον Φεβρουάριο
και μετά θα δούμε αποκλιμάκωση, όμως οι επόμενες 3-4 εβδο
μάδες θα δοκιμάσουν ης αντοχές
όλων. Σχετικά με τα προγραμμαησμένα, τακτικά χειρουργεία
και τις νοσηλείες για άλλα νο
σήματα, ανέφερε όη προγραμ
ματίζονται περαιτέρω νομοθετι
κές ρυθμίσεις, προκειμένου μέ
σα στους επόμενους μήνες να
ξεκινήσουν και απογευματινά
χειρουργεία. Την ίδια στιγμή,
όμως, η επέλαση της Όμικρον
απογυμνώνει τα νοσοκομεία, με
2.700 υγειονομικούς να είναι σε
καραντίνα επειδή βγήκαν θετικοί
ή ήρθαν σε επαφή με επιβεβαι
ωμένο κρούσμα, όπως αναφέ
ρει η ΠΟΕΔΗΝ.

αυτό».

Πράσινο φως για την 4η δόση
ση παρατηρήθηκε στο Ρέθυμνο
(+430%), τις περιόδους 20-26 Δε
κεμβρίου και 3-9 Ιανουάριου.
Τα χθεσινά κρούσματα έφτα
σαν ης 32.694 σε 583.206 τεστ,
με τη θετικότητα να διαμορφώ
νεται στο 5,6% και το σύνολο των
κρουσμάτων στο 1.568.215. Στις
ΜΕΘ 640 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι και άλλοι 497 εισήχθησαν στα νοσοκομεία. Υψηλή

όμως εξακολουθεί να είναι και η
θνησιμότητα, με 80 ακόμα ασθε
νείς να χάνουν τη μάχη με τονιό,
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθ
μό των νεκρών στις 21.559.
Θετικό ωστόσο είναι το γεγο
νός όη μέχρι στιγμής μόνο μια
ασθενής με τη μετάλλαξη Όμι
κρον μπήκε σε ΜΕΘ, η οποία νό
σησε μέσα στο νοσοκομείο. Οι
πληροφορίες μας λένε ότι η συγ-

κεκριμένη ασθενής κατέληξε
χθες από τον καρκίνο και όχι
από κορονοϊό. Όπως εξήγησε ο
γενικός γραμματέας Υπηρεσιών
Υγείας του υπουργείου Υγείας,
Γιάννης Κωτσιόπουλος, οι ΜΕΘ
μετρούν καθημερινά περισσό
τερες από 600 νοσηλείες με κορονοϊό και γι’ αυτό εκπονείται
επιχειρησιακό σχέδιο διάρκειας
ενός μήνα, το οποίο προβλέπει,

Άμεσα αναμένεται να τεθεί σε
εφαρμογή η νέα απόφαση της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
σχεηκά με τη χορήγηση 4ης δό
σης του εμβολίου κατά του κορονοϊού σε ανοσοκατεσταλμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η Επιτροπή προτείνει οι ανοσοκατεσταλμένοι να κάνουν την 4η
δόση 3-6 μήνες μετά ηιν 3η δόση.
[SID:14905612-14905862]
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