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 2.700 υγειονομικοί σε καραντίνα - Γιαννάκος:
Κάποιοι εργάζονται με ενεργή νόσο!
Πηγή:

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 252.12 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-01-2022
0

ΠΟΕΔΗΝ

2.700 υγειονομικοί σε καραντίνα - Γιαννάκος: Κάποιοι εργάζονται με ενεργή νόσο!
Έντονη επιβάρυνση, οτα ήδη επιβαρυμένα νοσο
κομεία, πρακαλεί η Ομικρον. Το προσωπικό γίνεται
ολοένα και λιγότερο, με αποτέλεσμα να καθίσταται
άθλος η διαχείριση των αυξημένων περιστατικών που
προκαλείη νέα παραλλαγή. Σύμφωνα με στοιχεία της
Ομοσπονδίας εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕ
ΔΗΝ), 2.700 υγειονομικοί είναι σε καραντίνα, επειδή
βγήκαν θετικοί σε τεστ ή ήρθαν σε επαφή με επιβε
βαιωμένο κρούσμα. Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία
του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Πιαννάκσυ, πως
εκατοντάδες υγειονομικοί με ενεργή νόσο εργάζονται
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κανονικά και ότι - αν γίνουν προληπτικά τεστ - ο αρθμάς των θετικών θα εκτιναχθεί.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, οι εισαγωγές στα
νοσοκομεία, έχουν υπερδιπλασιαστεί, αλλά οι ερ
γαζόμενοι είναι κατά 10,000 λιγστεροι από πέρυσι,
λόγω των αναστολών εργασίας, τις νοσήσεις και τις
συνταξιοδοτήσεις.
«Δεν είμαστε μηχανές να δουλεύουμε ακατάπαυστο». τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σημειώνοντας
πως ο κλάδος μετράει 30 νεκρούς από την GoViD, ενώ
δεν φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ.

«Συνάδελφοι που νοσούν ή είναι στενή επαφή με
κρούσματα εως στου διαγνωσθούν αναγκάζονται να
ζητάνε ρεπά ή άδεια για να μην πάνε στη δουλειά και
διασπείρουν τον ιό», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.
Φέρνει ως παράδειγμα εργαζόμενη στα Κέντρο
Υγείας ΦΛιππιάδας, η οποία νοσούσε με έντονο
συμπτώματα, έκανε τρία rapid test, τα οποία βγήκαν
αρνητικά σε Τρεις διαφορετικές ημέρες.
Δεν Τήν υπέβαλαν σε μοριακό Τεστ, Παρά Την επιμο
νή της. Θα έπρεπε να πάει σε ιδιωτικό να πληρώσει.
Τελικά, τής έγινε μοριακός έλεγχος, 7 ημέρες μετά,
ο οποίος βγήκε θετικός!
Εργαζόμενοι σε καραντίνα
Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, οι εργαζόμενοι
που είναι σε καραντίνα, είναι - ανά νοσοκομείο - τα
εξής:
«Ευαγγελισμός»: 68 (2,1% του συνόλου).
«Γ. Γεννηματάς» της Αθήνας: 43 (2,2%).
«Σωτηρία»: 30 (1,4%).
«Αγία Σοφία»: 50 (2,9%).
ΚΑΤ: 61 (3,3%),
Παίδων Πεντέλης: 22 (4,6%).
Ογκολογικό «Αγιοι Ανάργυροι»: 34 (4,3%).
«Αγιος Σάββας»: 40 (3,5%),
Αναφερόμενος στα ογκολογικό νοσοκομεία, ο κ.
Γιαννάκος σημειώνει Πως ο κίνδυνος ενδονοσοκομειακής διασποράς είναι μεγαλύτερος γοι Τους ασθενείς.
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 Πάνω από 100 ράντζα στό «’Αττικόν»!
Πηγή:

ΕΣΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 310.9 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

Κυκλοφορία:

1080

ΠΟΕΔΗΝ

Πάνω από 100 ράντζα
ατό «Αττικόν»!
Λεπτομέρειες στην σελ. 3

Πάνω από 100 ράντζα
στό «’Αττικόν»!
Πρωτοφανή κριτήρια θέτουν τά ιδιωτικά
νοσοκομεία στους ασθενείς με Covid
ΤΡΑΓΙΚΕΣ είναι οί συνθήκες
νοσηλείας σε πολλά νοσοκομεΐα-Covid, ειδικά μετά άπό
εφημερίες. Στό Νοσοκομείο
Αττικόν χρειάσθηκε νά τοπο
θετηθούν περισσότερα άπό 100
ράντζα προκειμένου νά αντιμε
τωπίσουν τίς ηύξημένες νοση
λείες λόγω τής «Ο» άλλά καί
των κριτηρίων πού θέτουν οί
ιδιωτικές κλινικές προκειμένου
νά δεχθούν ασθενείς πού έχουν
προσβληθεί άπό τόν κορωνοϊό. Βάσει των σχετικών στοιχείων
ού έδωσε ή ΠΟΕΔΗΝ, τουλάχιστον
10 ασθενείς μέ Covid παρέμειναν σέ
ράντζα μέχρις ότου ολοκληρωθεί ή
εισαγωγή τους εϊτε στό ίδιο νοσοκο
μείο είτε σέ κάποια άπό τίς ιδιωτι
κές κλινικές πού έχουν διαθέσει τίς
κλίνες τους μόνο όμως γιά τά άτομα
μέ ήπια συμπτώματα!
Συνολικά έγιναν 310 προσελεύ
σεις περιστατικών μέ συμπτώματα
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κορωνοϊοΰ καί έγινε εισαγωγή σέ
71 εξ αυτών. Συνολικά στίς κλινικές
Covid νοσηλεύονται 166 άσθενεϊς!
Επίσης έγιναν καί άλλες 148 εισα
γωγές άσθενών μέ άλλα νοσήματα.
Αυτό όμως πού προκαλεΐ έκπλη
ξη είναι τά αυστηρά κριτήρια πού
έθεσαν οί ιδιοκτήτες τών ιδιωτικών
θεραπευτηρίων προκειμένου νά πα
ραχωρήσουν 300 κλίνες γιά νά βο
ηθήσουν τό ΕΣΥ. Συμφώνως πρός
εγκύκλιο τού Υπουργείου Υγείας

καί μέ άπόφαση τού γ.γ. 'Υπη
ρεσιών'Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλου, μπορούν νά διακομισθοϋν νοσηλευόμενοι άσθενεΐς ή άσθενεϊς τού ΤΕΠ, χωρίς
όμως τήν παρουσία σημείων ή
συμπτωμάτων πολύ σοβαρής
νόσου πού μπορεί νά οδηγή
σουν άμεσα σέ άνάγκη γιά μη
χανική ύποστήριξη! Έπί πλέ
ον δέν θά μπορούν νά νοσηλευθούν σέ αυτά άσθενεϊς πού
χρήζουν άμεσης άντιμετωπίσεως άπό άλλη ειδικότητα, όπως χει
ρουργικοί άσθενεϊς, άσθενεϊς μέ οξύ
έμφραγμα μυοκαρδίου κ.λπ.!

Ό βουλευτής τής ΝΔ Δημήτρης
Καιρίδης έξέφρασε τήν άντίθεσή
του γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο γί
νεται ή επιλογή τών άσθενών: «Δέν
νοείται επιλογή άσθενών άπό τίς
ιδιωτικές κλινικές.’Άν γίνεται είναι
άπολύτως λάθος καί πρέπει νά τό
άντιμετωπίσουμε μέ τό υπουργείο
Υγείας».
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 Εφημερία-κόλαση στο «Αττικόν»
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 124.64 cm² Κυκλοφορία:
:

13-01-2022
4295

ΠΟΕΔΗΝ

Χρειάστηκαν περισσότερα από 100 ράντσα

Εφημερία-κόΗαση στο «Αττικόν»
ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ βρέθηκε η κατάσχαση στο νοσοκο
μείο «Αττικόν» κατά τη διάρκεια τηε χθεσινήε εφημερίαε, καθώε εκατοντάδεε άτομα αναζήτησαν ιατρική
εξέταση τόσο για Covid όσο και για non Covid περιστατι
κά στα Επείγοντα, δοκιμάζονταε τα όρια τηε αντοχήε
τουε, όπωε και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω
πικού του νοσοκομείου.

Στην καταγγελία προχώρησε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομεί
ων, σύμφωνα με την οποία καταγράφηκαν 310 προσελεύσειε περιστατικών με συμπτώματα κορονοϊού
και έγινε εισαγωγή 71 εξ αυτών, επιπλέον έγιναν
142 εισαγωγέε ασθενών με άλλεε παθήσειε, ενώ
χρειάστηκαν περισσότερα από 100 ράντσα, καθώε
δεν υπήρχαν κλίνεε διαθέσιμεε. Μάλιστα, τουλάχι
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στον 10 ασθενείε με επιβεβαιωμένη Covid παραμέ
νουν σε ράντσα έωε ότου ολοκληρωθεί η εισαγωγή
τουε, είτε στο ίδιο νοσοκομείο είτε σε κάποια από τιε
ιδιωτικέε κλινικέε που έχουν διαθέσει τιε κλίνεε τουε
για τα ήπια νοσηλευόμενα άτομα.
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 Τσουνάμι εισαγωγών και εφιαλτικές εφημερίες
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

13-01-2022

Επιφάνεια 973.44 cm² Κυκλοφορία:
:

5230

ΠΟΕΔΗΝ

ΤΟ ΕΣΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ - ΕΠΕΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΤΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» - ΔΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ι κι αν η κυβέρ
νηση παρουσι
άζει τη χρυσή
συμφωνία με τον
Σύνδεσμο Ελλη
νικών Κλινικών
jpgggm
ως τη λύση που
θα αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με την -πανάκριβη
και πληρωμένη από δημόσιο
χρήμα- αρωγή των ιδιωτών;
Το υπουργείο Υγείας συνεχίζει
να εξαιρεί τις ιδιωτικές κλινι
κές από τη νοσηλεία βαριά
συμπτωματικών ασθενών και
ασθενών με σοβαρά υποκείμε
να νοσήματα. Το σύστημα υγεί
ας όχι απλά δεν αποφορτίζεται,
αλλά οι καθημερινές εικόνες
χάους και ντροπής από τα δη
μόσια νοσοκομεία της χώρας
διαψεύδουν το κυβερνητικό
αφήγημα.
Μόλις χθες το μεσημέρι
ψευδοροφή σε κουζίνα του
Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»
κατέρρευσε, αποτέλεσμα της
διαχρονικής υποχρηματοδότησης του ΕΣΥ. Δύο τραπεζοκόμοι
τραυματίστηκαν, ενώ μετά την
παραλίγο τραγωδία ο πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομένων
του νοσοκομείου κ. Φερεντίνος
κατηγόρησε την πολιτεία πως
έχει καταδικάσει το νοσοκομείο
«να υπολειτουργεί, με αποτέλε
σμα να υπάρχουν αλλεπάλλη
λα black out, να πλημμυρίζει
με την πρώτη βροχή και να πέ
φτουν ταβάνια στα κεφάλια του
προσωπικού».
Δημόσια νοσοκομεία συ
νεχίζουν να λειτουργούν ακατάπαυστα με ραγδαία αύξηση
εισαγωγών και εφιαλτικές εφη
μερίες. Χαρακτηριστική ήταν
η προχθεσινή εφημερία στο
«Αττικό» Νοσοκομείο όπου,
σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, καταγράφηκαν 310 προ
σελεύσεις περιστατικών με συ
μπτώματα λοίμωξης και έγιναν

Τσουνάμι
εισαγωγών
και εφιαλτικέ!
εφημερίες

'

ΜΙ!

Η πολυδιαφημισμένη και ακριβοπληρωμένη αρωγή ίων ιδιωτικών κλινικών όχι απλά
δεν αποφορτίζει το ΕΣΥ, αλλά οι καθημερινές εικόνες χάους και ντροπής από τα δημόσια
νοσοκομεία της χώρας διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα · 24ωρη απεργία σήμερα
των εργαζομένων τού Παίδων Πεντέλης που ζητούν τη συνέχιση των εφημεριών του
• Μέχρι τις 23 Ιανουάριου τα περιοριστικά μέτρα με ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα παράταση
213 εισαγωγές, εκ των οποίων
οι 71 ήταν ασθενείς με κορονοϊό. Στο νοσοκομείο αναπτύχθη
καν 101 ράντσα και συνολικά
νοσηλεύονται 166 ασθενείς με
κορονοϊό, ενώ δέκα περιστα
τικά που εισήχθησαν προχθές
βρίσκονταν μέχρι και χθες ακό
μη στα ΤΕΠ αφού δεν υπήρχε
κενή κλίνη.
Η υποτίμηση των δημόσιων
νοσοκομείων συνεχίζεται ακόμη
και για τα παιδιατρικά περιστατι
κά, παρά τα χιλιάδες παιδιά που
βρίσκονται θετικά καθημερινά.
Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομεί
ου Παίδων Πεντέλης, που εδώ
και μέρες βρίσκονται σε πλήρη
αποδιοργάνωση μετά τις αλλε
πάλληλες αντιφατικές δηλώσεις
υπουργών για τη συνέχιση των
εφημεριών του, προχωρούν σή
μερα σε 24ωρη απεργία, ζητώ
ντας να συνεχιστεί απρόσκοπτα
τόσο η συμμετοχή του νοσηλευ-

Πανεάιΐαδική Ημέρα Δράσικ
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ενώνουν σήμερα εργατικά σωματεία και συνδικα
λιστικοί φορείς έπειτα από κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ, συμμετέχοντας
στην Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Ενίσχυση του ΕΣΥ. Με
αιτήματα τη δωρεάν πρωτοβάθμια περίθαλψη με συνταγογράφηση
τεστ κορονοϊού και δωρεάν τεστ αλλά και την ενίσχυση των νοσο
κομείων με υγειονομικό προσωπικό, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε συγκέ
ντρωση στις 5 μ.μ. έξω από το υπουργείο Υγείας, ενώ παράλληλα
θα δοθεί συνέντευξη Τύπου.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την ανάκληση των οδηγιών του ΕΟΔΥ που μειώνουν σε πέντε τις ημέρες καραντίνας του προσωπικού,
τακτικά προληπτικό τεστ στο προσωπικό, ανάπτυξη νέων κλινών
ΜΕΘ και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων.
Στην κινητοποίηση καλούν, μεταξύ άλλων, πρωτοβάθμια σωμα
τεία εκπαιδευτικών και σωματεία δημόσιων νοσοκομείων.
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Ta χθεσινά κρούσματα
ανέρχονται σε 24.246
• έπειτα από τη διενέργεια
350.180 τεστ, με τη θετικότητα να υπολογίζεται στο
6,92%. Αλλοι 77 ασθενείς
έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο
αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 670.

f

τικού ιδρύματος στο πρόγραμμα
εφημεριών όσο και η λειτουργία
του εμβολιαστικού κέντρου με
ενδεχόμενη αύξηση των εμβολιαστικών γραμμών «στο μέτρο
των δυνατοτήτων τους».
Τη σημασία της απρόσκο
πτης λειτουργίας του Ν. Παί
δων Πεντέλης υπογράμμισε
και ο γ.γ. της ΟΕΝΓΕ, Πόνος
Παπανικολάου, ο οποίος έκα
νε γνωστό πως από την 1η Σε
πτεμβρίου και μέχρι χθες στο
παιδιατρικό τμήμα είχαν εισαχθεί 1.342 παιδιά και είχαν
εξεταστεί 11.055 παιδιά, από τα
οποία τα 750 βρέθηκαν θετικά
στο κορονοϊό.
Πρόστιμο ανεμβολίαστων
Σε εφαρμογή μπαίνει από
την ερχόμενη Δευτέρα η τιμωρητική επιβολή προστίμου
στους ανεμβολίαστους πολίτες
άνω των 60 χρόνων για κάθε
μήνα που δεν εμβολιάζονται.
Το πρόστιμο θα βεβαιώνεται σε
βάθος 15 ημερών και το μέτρο
θα ξεκινήσει να επιβάλλεται
σε εκείνους που είναι βέβαιο
πως ενώ μπορούν να κάνουν
το εμβόλιο δεν προχωρούν
στον εμβολιασμό τους. Εξαι

ρούνται από την εφαρμογή του
υποχρεωτικού εμβολιασμού τα
άτομα που έχουν αποδεδειγ
μένα λόγους υγείας, κάνοντας
σχετικό αίτημα εξαίρεσης, και
εκείνοι που έχουν νοσήσει,
για διάστημα 180 ημερών. Για
τους άνω των 60 που πρόσφα
τα προχώρησαν στον εμβολια
σμό τους αλλά αυτός δεν έχει
αναγνωριστεί ακόμη στη σχε
τική πλατφόρμα, το πρόστιμο
θα επιβάλλεται κανονικά και
οι πολίτες θα προχωρούν σε
ένσταση ώστε να διαγράφει. Η
διασταύρωση των στοιχείων
των ανεμβολίαστων θα γίνεται
μέσω ελέγχου από την πλατ
φόρμα εμβολιασμού και το πρό
στιμο θα επιβάλλεται αυτόματα
από την ΑΑΔΕ.
Την ίδια στιγμή, παράταση
των μέτρων αποφάσισε η κυ
βέρνηση μετά τη σχετική εισή
γηση της επιτροπής των εμπει

ρογνωμόνων, που συνεδρίασε
χθες το μεσημέρι. Τα μέτρα
που τέθηκαν σε εφαρμογή και
επρόκειτο να ισχύσουν μέχρι
την Κυριακή θα παραταθούν
ώς τις 23 Ιανουάριου, ενώ το
ενδεχόμενο και νέας παράτα
σης παραμένει ανοιχτό.
Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα
που θα συνεχίσουν να ισχύ
ουν αφορούν τη λειτουργία ώς
τις 12.00 τα μεσάνυχτα χωρίς
μουσική για τα καταστήματα
εστίασης και διασκέδασης μόνο
για καθήμενους, την υποχρε
ωτική χρήση μάσκας υψηλής
προστασίας (FFP2/KN95) ή δι
πλής απλής στα σούπερ μάρκετ
και στα ΜΜΜ, την τηλεργασία
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
έως 50% και κυλιόμενο ωράριο,
στα γήπεδα πληρότητα εμβο
λιασμένων θεατών έως το 10%
της χωρητικότητάς τους, με
πλαφόν θεατών τα 1.000 άτομα.

Αιτήματα εργαζομένων Ιδιωιικήί Yycias
Τ0 ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας διεκδικεί,
λόγω της εισαγωγής Covid περιστατικών σε ιδιωτικές κλινικές, την
ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων μέσα από μια σειρά αιτημά
των. Το σωματείο ζητά την αυστηρή απομόνωση των περιστατικών
Covid από τα υπόλοιπα περιστατικά με ειδικούς ορόφους νοσηλεί
ας, τακτικές απολυμάνσεις, αλλά και να οριστεί από κάθε μονάδα
για κάθε βάρδια το ιατρο-νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που θα
απασχοληθεί αποκλειστικά με τα συγκεκριμένα περιστατικά. «Να
γίνουν έλεγχοι από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας στις συγκεκριμένες
κλινικές για την τήρηση της 11 ωρης υποχρεωτικής ανάπαυσης, του
5ήμερου και της πλήρους αμοιβής των υπερωριών» τονίζουν, ενώ
συμπληρώνουν πως το υπουργείο Υγείας οφείλει να γνωστοποιή
σει στα Σωματεία και την Ομοσπονδία των εργαζομένων προϋπο
θέσεις ασφαλούς περίθαλψης όλων των περιστατικών.
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 Δύο τραυματίες από κατάρρευση ψευδοροφής
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 554.95 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-01-2022
1860

ΠΟΕΔΗΝ

ΜΕΤΑ ΤΑ BLACK OUT ΣΤΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ:

Δύο τραυματίες από κατάρρευση ψευδοροφής
ΣΕΛ. 8 - 9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δύο τραυματίες από κατάρρευση ψευδοροφής
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

13-01-2022

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Κατέρρευσε ψευδοροφή,
τραυματίστηκαν δύο τραπεζοκόμες!
Σήμερα στο προσωπικό, αύριο σε ασθενείς;
πό τύχη δεν θρήνησαν θύματα οι εργαζόμε
ΕΔΗΝ ο Μ. Γιαννάκος. Επίσης εκπρόσωποι από
νοι στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όταν
μαζικούς φορείς της περιοχής, όπως από τον
Σύλλογο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ιωνίας και πέριξ,
χτες το μεσημέρι κατέρρευσε η ψευδοροφή
στην κουζίνα που ετοιμάζονται τα γεύματα για τη τον Σύλλογο Γυναικών Ν. Ιωνίας, τον Σύλλογο
Μονάδα Μεταμοσχευμένων Νεφροπαθών. Κα
Διδασκόντων ΠΕ «Γ. Σεφέρης», που κατήγγει
τά τη διάρκεια της πτώσης τραυματίστηκαν μά
λαν την πολιτική της κυβέρνησης που έχει οδη
γήσει στο άδειασμα του νοσοκομείου από προ
λιστα δύο τραπεζοκόμες - εργαζόμενες σε συ
σωπικό, στην παραίτηση του συνόλου των ειδι
νεργείο εργολάβων - εκ των οποίων η μια νοση
κευόμενων από τη Β’ Παθολογική Κλινική λόγω
λεύεται, καθώς φέρει κακώσεις στο κεφάλι και
των απαράδεκτων συνθηκών δουλειάς και εφητον αυχένα, ενώ η δεύτερη φέρει ελαφριά χτυ
μέρευσης, στην ταλαιπωρία ασθενών ακόμη και
πήματα στο πόδι.
για ένα τεστ, στην ασφυκτική κατάσταση που δηΤο γεγονός κατήγγειλε ο πρόεδρος του Σω
μιουργείται στο νοσοκομείο με τα ράντζα, αλλά
ματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Γιώρ
και τον αυταρχισμό της διοίκησης.
γος Φερεντίνος, στηλιτεύοντας τη διαχρονική
Ο Χρήστος Αντωνίου, πρόεδρος του Συλλόγου,
πολιτική κρατικής υποχρηματοδότησης που έ
και ο θ. Αλονησιώτης, γραμματέας του Συλλόγου
χει καταδικάσει το νοσοκομείο σε αλλεπάλλη
και μέλος της δμελούς Επιτροπής της ΕΙΝΑΠ, ελα black out, να πλημμυρίζει με την πρώτη βρο
πισήμαναν ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν και δι
χή, να πέφτουν ταβάνια σήμερα στο προσωπικό,
ογκώθηκαν με την πανδημία. Μετέφεραν τα αι
αύριο σε ασθενείς.
τήματα για άμεση στελέχωση της Β’ Παθολογι
Η διαχρονική υποστελέχωση και υποχρηματοκής Κλινικής, επιστροφή στην εργασία όσων α
δότηση έχει οδηγήσει και αυτό το νοσοκομείο
πό τους παραιτηθέντες το επιθυμούν, άμεση ε
να κινείται στα όρια της επισφάλειας, μακριά α
πιστροφή όσων έχουν μετακινηθεί σε άλλα νο
πό τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου νοσηλευ
σοκομεία και όσων είναι σε αναστολή εργασίας,
τικού ιδρύματος.
ακύρωση των ΕΔΕ και των κλήσεων σε απολο
γία, μονιμοποίηση όσων δουλεύουν με ελαστι
κές μορφές εργασίας και κατάργηση των άθλι
ων πρωτοκόλλων για την δήμερη καραντίνα των
υγειονομικών.
Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματο
Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Εργαζομένων του
ποιήθηκε χτες το μεσημέρι στην είσοδο του νο
νοσοκομείου και των φορέων προχώρησαν στη
σοκομείου «Αγία Ολγα» με πρωτοβουλία του Συλ
συνέχεια σε παράσταση διαμαρτυρίας στη διοί
λόγου Εργαζομένων, ενάντια στο σοβαρό πρό
κηση, η οποία αρνήθηκε όχι μόνο να ικανοποιή
βλημα υποστελέχωσης, στην πολιτική των μετα
σει τα δίκαια αιτήματά τους, αλλά ακόμη και την
ύπαρξη και την ευθύνη των προβλημάτων, κάνο
κινήσεων προσωπικού. Στο πλευρό των εργαζο
μένων βρέθηκαν και έκαναν παρεμβάσεις εκ μέ
ντας ότι δεν γνωρίζει, με τους εργαζόμενους να
ρους της ΟΕΝΓΕ ο Γ. Γαλανόπουλος και της ΠΟαπαντούν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

Α

Μαζική κινητοποίηση χτες
στο «Αγία Ολγα»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6

 Αδιάφορα « σφυρίξει» η κυβέρνηση για τις υπό
κατάρρευση μονάδες της Απικής
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 814.56 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-01-2022
8330

ΠΟΕΔΗΝ

1# Αδιάφορα «σφυρίξει» η κυβέρνηση Via
tis υπό κατάρρευσηρυνάδεε τηεΑπικήε

Δραματική παραμένει η κα
τάσταση στα Τμήματα Επει
γόντων Περιστατικών των κε
ντρικών νοσοκομείων της Αττι^
κής. Ασθενείς παραμένουν για
πολλές ώρες, περιμένοντας να
αδειάσει μια απλή κλίνη νοση
λείας,ενώ οι υγειονομικοί βρί
σκονται στα όρια της φυσικής
εξόντωσης από τις αλλεπάλλη
λες βάρδιες.
Αυτό, όμως, δεν συγκινεί το
υπουργείο Υγείας, το οποίο, εν
μέσω του σφοδρού πανδημικού
κύματος, επιτρέπει στις ιδιωτι
κές κλινικές να κάνουν επιλογή
ασθενών, ενώ την ίδια ώρα ετοι
μάζεται να βάλει λουκέτο στο
Παίδων Πεντέλης μετατρέποντάςτο σε εμβολιαστικό κέντρο.
Οι εικόνες από το Νοσοκο
μείο Αττικόν, το οποίο εφημέ
ρευε το βράδυ της Δευτέρας,
αποδεικνύσυν πως η αποσυμφό
ρηση των νοσοκομείων υπάρχει
μόνο στις κυβερνητικές εξαγγε
λίες. Ράντσα «πλημμυρίζουν»
τους διαδρόμους, ασθενείς πε
ριμένουν ώρες για μια εξέταση
και το ιατρικό και νοσηλευτι_κό προσωπικό καταβάλλει υπε
ράνθρωπες προσπάθειες για να
καλύπτει τα κενά που άφησε πί
σω της η παραμέληση του ΕΣΥ
από την κυβέρνηση. Σύμφωνα

με την ΠΟΕΔΗΝ, σε μία μόνο
εφημερία στο Αττικόν έγιναν
213 εισαγωγές, εκ των οποίων
71 αφορούσαν ασθενείς με κορονοίό.

Καταγγελία
Συνολικά 310 ασθενείς προσήλθαν στην εφημερία, ενώ στο νο
σοκομείο αναπτύχθηκαν 101
ράντσα. Οπως καταγγέλλει μά
λιστα η ΠΟΕΔΗΝ, στη δομή
νοσηλεύονται 166 ασθενείς με
Covid και τα τμήματα είναι γε
μάτα.
Η φυγομαχία του ιδιωτικού
τομέα από τη μάχη της πανδη
μίας έχει προκαλέσει σωρεία
προβλημάτων και σε άλλα με
γάλα νοσοκομεία της Αθήνας,

τα οποία «βογγούν» από εισα
γωγές, τις οποίες όμως δεν μπο
ρούν να εξυπηρετήσουν καθώς
δεν έχουν διαθέσιμες κλίνες.
Σαν να μην έφτανε αυτή η
κατάσταση, η κυβέρνηση φαί
νεται αποφασισμένη να προχω
ρήσει στη μετατροπή του Παί
δων Πεντέλης σε εμβολιαστικό
κέντρο. Η απόφαση προκάλεσε
έντονες αντιδράσεις στους υγει
ονομικούς και ανησυχία στους
γονείς. Στη συνέλευση που
πραγματοποίησαν με τη συμμε
τοχή της ΕΓΝ ΑΠ, οι εργαζόμε
νοι αποφάσισαν δυναμικές κι
νητοποιήσεις, διεκδικώντας να
μην απαξιωθεί το νοσοκομείο
και να παραμείνειεντός του συ
στήματος εφημεριών.
Η πρόεδρος της BINΑΠ
Ματίνα Παγώνη, η οποία ήταν
παρούσα στη συνέλευση, έχει
ζητήσει έκτακτη συνάντηση με
την πολιτική ηγεσία του υπουρ
γείου Υγείας. Νωρίτερα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγεί
ας Μίνα Γκάγκα παραδέχτη
κε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι για
έξι ολόκληρες εβδομάδες το
Παίδων Πεντέλης δεν θα εφη
μερεύει σε 24ωρη βάση, εν μέ
σω του μεγαλύτερου αριθμού
κρουσμάτων στα παιδιά από
την έναρξη της πανδημίας.

«Βοννουν»
τα νοσοκομεία
;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αδιάφορα « σφυρίξει» η κυβέρνηση για τις υπό κατάρρευση μονάδες
1
της Απικής
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ατελείωτεε
ώρεε αναμονήε
για ένα κρεβάτι!
Στα όρια ms
εξόντληοηε
οι υγειονομικοί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διάδρομος
γεμάτος ράντσα ρτρ
(Νοσοκομείο Αττικόν
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 ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ - ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΙΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12

Επιφάνεια 1677.24
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

Κυκλοφορία:

1860

ΠΟΕΔΗΝ

ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ - ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Μέρα πανεηηαδικής δράσης για την Υγεία σήμερα
από υγειονομικούς, σωματεία και
&Ι£Κ&ΪΚΟΥΜΕ
• Μαζ'.αέ& προολπψίίδ
Miss Αεομίκήδ Π'ρββ'ΐββίο

ΠΒΛρΓίί cmte-Cs *»»

i

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κινητοποιήσεις σε νοσοκομεία / Συγκέντρωση
και συνέντευξη Τύπου έξω από το υπουργείο
Υγείας στις 5 μ.μ. Κινητοποιήσεις στη
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις Αύριο
Παρασκευή η συγκέντρωση μαθητών φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας για μέτρα
προστασίας σε σχολεία και πανεπιστήμια

Για ta Κέρδη τους θυσιάζουν mv Ϋγκια μας „

Άμεσα Mixpm IIροήα«τί^ ξί:

Εργαζομέικλ» «#

5 i

ΣΕΛ. 12
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 ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ - ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 1
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Ενώνουν τη φωνή τους - δυναμώνουν τις διεκδικήσεις τους
για μέτρα προστασίας από την πανδημία
Ισχυρό κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στα σημερινά συλλαλητήρια. Στις 5 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας στην Αθήνα, στις 6.30 μ.μ.
στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης στη Θεσσαλονίκη

Παρεμβάσεις σήμερα στα δημόσια
νοσοκομεία για ουσιαστική θωράκιση

η φωνή της διεκδίκησης μέτρων για την προ

στασία της υγείας και των δικαιωμάτων των
εργαζομένων δυναμώνουν συνδικάτα από κά

Τ

θε κλάδο, σωματεία υγειονομικών και φορείς
του εργατικού - λαϊκού κινήματος, με συγκεντρώ
σεις, συλλαλητήρια, εξορμήσεις, πικετοφορίες και άλ
λες αγωνιστικές πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από σή
μερα, Πέμπτη, με συλλαλητήρια και αγωνιστικές πα
ρεμβάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.
Στην Αθήνα σήμερα η συγκέντρωση θα γίνει στις 5
μ.μ. στο υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιό της τα
σωματεία θα δώσουν συνέντευξη Τύπου. ΑΡό το
πρωί θα οργανωθούν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της

μέρας δράσης στα νοσοκομεία, με τα σωματεία
των υγειονομικών να διεκδικούν μέτρα ουσια
στικής θωράκισης.

TQPh ΜΕΤΡΑ πΡΟΙΤΑΣΙΑΣ
Μ ΥΓΕΙΚ m ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ

Διευρύνεται η συμμετοχή
από συνδικαλιστικές οργανώσεις
Στην κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας καλούν
τα Εργατικά Κέντρα Λαυρίου - Ανατολικής Αττι
κής και Πειραιά. Το ΕΚ Λαυρίου - Ανατολικής Αττι
κής, σήμερα, στις 11 π.μ. θα προχωρήσει σε παρα
στάσεις διαμαρτυρίας σε υγειονομικές δομές της
Ανατολικής Αττικής.
Στην κινητοποίηση έχουν καλέσει τα Συνδικάτα: Τη

λεπικοινωνιών - Πληροφορικής, Οικοδόμων, Ε
πισιτισμού - Τουρισμού, Εμποροϋπαλλήλων, Λο
γιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, Φαρ
μάκου, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Ιδιωτι
κών Υπαλλήλων, Τύπου - Χάρτου, Εργαζομένων
στους ΟΤΑ, Χρηματοπιστωτικού, ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, Εργαζομένων Υπουργεί
ου Γεωργίας Νομού Αττικής, Υπαλλήλων Ασφα
λιστικών Ταμείων, Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, Εργα
ζομένων ΣΤΑΣΥ.
Καλούν ακόμα η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ, η ΟΕΝΓΕ και η
ΠΟΕΔΗΝ, καθώς και μια σειρά από πρωτοβάθμια σω
ματεία εκπαιδευτικών και εργαζομένων στα δημόσια
νοσοκομεία.
Στη συγκέντρωση των σωματείων στο υπουργείο
Υγείας καλούν επίσης η Ομοσπονδία Γυναικών Ελ
λάδας (ΟΓΕ) και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα

Αναπήρων (ΣΕΛΑΝ).
Τη στιγμή που τα κρούσματα αυξάνονται οι εργαζόμενςΜ δουλεύουν απροστάτευτοι από την πανδη
μία αλλά και αντιμέτωποι με την ασυδοσία της εργο
δοσίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα - λάστιχο. Τα
συνδικάτα δέχονται καθημερινά καταγγελίες εργαζο
μένων που αναγκάζονται να δουλέψουν ακόμα και ό
ταν εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, για να καλύψουν
τα κενά που πολλαπλασιάζονται λόγω της μετάδοσης
του ιού στους συναδέλφους τους. Τα στοιχειώδη μέ
τρα προστασίας έχουν πάει προ πολλού περίπατο, α
πολυμάνσεις και προληπτικοί έλεγχοι δεν γίνονται ε
νώ για να υποβληθούν σε τεστ οι εργαζόμενοι πρέ
πει να βάλουν το χέρι στην τσέπη ή να περιμένουν
με τις ώρες στα λιγοστά σημεία που διενεργεί ελέγ
χους ο ΕΟΔΥ. Το κερασάκι στην τούρτα βάζει ο προ
κλητικός και επικίνδυνος εφησυχασμός που προσπα
θεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, που αντί να πάρει
μέτρα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος Υ
γείας, προβλέπει καθημερινά το «τέλος της πανδημί
ας» και καλεί τον λαό να ετοιμαστεί για να γιορτάσει
το ...Πάσχα χωρίς μέτρα και περιορισμούς.
Στο φόντο αυτό, τα σωματεία επαναφέρουν τα ε
πείγοντα και επιτακτικά αναγκαία αιτήματά τους. Α
παιτούν μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν

τεστ για όλο τον πληθυσμό, οργάνωση επιδημιολογικής επιτήρησης και ουσιαστικής ιχνηλάτη-
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σης στους χώρους εργασίας με ευθύνη του κρά
τους, με έλεγχο των μέτρων προστασίας και ορ
γάνωση προληπτικών ελέγχων σε μεγάλες βιο
μηχανικές ζώνες και επιχειρήσεις με ευθύνη του
ΕΟΔΥ και του ΣΕΠΕ. Εξασφάλιση αδειών ειδικού
σκοπού, με το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστι
κά το κράτος και την εργοδοσία. Μέτρα για τα
κτικά και ασφαλή δρομολόγια στις αστικές συ
γκοινωνίες και στα μέσα μεταφοράς προσωπι
κού των εταιρειών, με πάταξη της εργοδοτικής
αυθαιρεσίας, απαγόρευση των αναστολών συμ
βάσεων και των απολύσεων.
Επίσης, ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβο
λιασμού, ειδικά σε προσφυγικούς καταυλισμούς και
στους μετανάστες εργάτες, χωρίς όρους και προϋπο
θέσεις, πλατιά και οργανωμένη επιστημονική ενημέ
ρωση του λαού με επίκεντρο τους χώρους δουλειάς,
τα σχολεία - πανεπιστήμια και τις κοινωνικές ομάδες
«υψηλού κινδύνου». Κρατική χρηματοδότηση και ου
σιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας, με προτεραι
ότητα στις ΜΕΘ και στα διαγνωστικά. Μέτρα για την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση - παράσταση δια
μαρτυρίας διοργανώνουν σωματεία και φορείς σήμερα
στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.
Το κάλεσμα απευθύνουν τα Σωματεία: Οικοδόμων,
Εμποροϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων
Ποτών Β. Ελλάδας, ΣΕΤΕΠΕ, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ερ
γαζομένων ΟΤΑ και Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας.
Σε συμμετοχή στην κινητοποίηση καλούν η Ενωση
. Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλρνίκης (ΕΝΙΘ), τα Σω
ματεία Εργαζομένων στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Θεαγένειο και «Παπαγεωργίου», το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης,
η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Κεντρικής Μακεδο
νίας, η Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, η Συντονιστική Επι
τροπή Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Σωματείων
και άλλοι φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος.

Σε Πάτρα, Αγρίνιο, Κεφαλονιά
Συνέχεια στην πάλη τους για τα οξυμμένα προβλή
ματα της Υγείας δίνουν Εργατικά Κέντρα και σωμα
τεία σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας, καλώντας σε
μαζική συμμετοχή στα σημερινά συλλαλητήρια, αλ
λά και σε συνέχιση της πάλης.

Αγωνιστικές παρεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία προγραμματίζουν η Ομο
σπονδία Ενωσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και Σωματεία υγειονομικών
σήμερα, στο πλαίσιο της μέρα πανελλαδικής δράσης, απαιτώντας την ουσιαστι
κή θωράκιση των νοσοκομείων για να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
Μέχρι στιγμής έχουν αποφασιστεί οι εξής κινητοποιήσεις:
Στον «Ευαγγελισμό», στις 8 π.μ. στα ΤΕΠ
Στο «Θριάσιο», στη 1 μ.μ. στην είσοδο του νοσοκομείου
Στο «Μεταξά», στις 8 π.μ. στο προαύλιο
Στο ΚΑΤ' .στΓ> 1 Μ·Μ· στη Διοίκηση
Στο Λαϊκό, στις 8 π.μ. στην πύλη
Στο Κρατικό Νίκαιας, στις 9 π.μ. στο προαύλιο
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης, στη 1 μ.μ. στην 7η ΥΠΕ
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στη 1 μ.μ. στην είσοδο
Στο Νοσοκομείο Λευκάδας, στις 9 π.μ. στην είσοδο
Στο Νοσοκομείο Σάμου, παρέμβαση στον διοικητή.
Στο Νοσοκομείο Χίου, στις 12.30 μ.μ.
Επίσης, η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας Ν. Λάρισας
προχωρα σε κινητοποίηση την Παρασκευή 14 Γενάρη, στις 12 μ. στην πύλη
του Γενικού Νοσοκομείου, στο πλαίσιο δίωρης στάσης εργασίας.

Στην Πάτρα, πρωτοβουλία πήρε το Εργατικό Κέ
ντρο καλώντας σε συλλαλητήριο σήμερα στις 6.30
μ.μ., με τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, να
σημειώνει στον «Ριζοσπάστη»: «Επί της ουσίας, δεν

έχουμε σταματήσει καθόλου τις δράσεις μας τον
τελευταίο τουλάχιστον ενάμιση χρόνο». Το Ερ
γατικό Κέντρο, άλλωστε, έχει καταθέσει επιστολή
προς τα αρμόδια υπουργεία, την οποία υπογρά
φουν 86 συνδικάτα, σύλλογοι και άλλοι φορείς,
απαιτώντας, μεταξύ άλλων, εκτός από την ενίσχυση
των υπαρχουσών δομών Υγείας με όλα τα αναγκαία
μέσα και το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, την ε

παναλειτουργία του Νοσοκομείου Νοσημάτων
Θώρακος που έκλεισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει να κρατά κλειστό αυτή της ΝΔ,
την επίταξη του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Ολύμπιον», την πραγματοποίηση των αναγκαίων ε
λέγχων για την προστασία των εργαζομένων στους
χώρους δουλειάς με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας.

«Πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι "μπαίνει στη μάχη"
το μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο της πόλης "Ολύμπιον". Δεν το είδαμε να συνεισφέρει πουθενά. Αντιθέτως, οι μεγαλοεπιχειρηματίες της Υγείας παίρ
νουν έναν σκασμό λεφτά για να αντιμετωπίζουν κά
ποια ελαφρά περιστατικά που δεν καταλήγουν στον
δημόσιο τομέα», τόνισε ο πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα
έχουν συνέχεια.
Στο Αγρίνιο, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει συ
γκέντρωση - πικετοφορία στις 6.30 μ.μ. στην κε
ντρική πλατεία, με τον πρόεδρό του, Γιώργο Ντουντούμη, να τονίζει: «Πουθενά στους χώρους δου
λειάς, σε εμπορικά, μεγάλα εργοτάξια κ.α. δεν
πραγματοποιούνται έλεγχοι για την πανδημία
στους εργαζόμενους και δεν αναλαμβάνουν κα
μιά ευθύνη κράτος και εργοδοσία». Στον μεγα
λύτερο σε έκταση νομό της χώρας, τα κλιμάκια του
ΕΟΔΥ που πραγματοποιούν σταθερούς ελέγχους εί
ναι μόλις 4 (2 στο Αγρίνιο και από 1 σε Μεσολόγγι και
Ναύπακτο), την ίδια ώρα που, όπως σημείωσε και ο
πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, «κατά την πρώ

τη μέρα ανοίγματος των σχολείων καταγράφηκαν 300 κρούσματα μαθητών που νοσούσαν α
πό Covid-19, μόνο στο Αγρίνιο!».
Οπως είπε, η κατάσταση είναι απελπιστική στο νο
σοκομείο της πόλης τόσο για το προσωπικό (λόγω των
μεγάλων ελλείψεων) όσο και για τον λαό της περιο

χής, που πολλές φορές αναγκάζεται να μετακινείται
σε άλλους νομούς για την υγεία του.
Στην Κεφαλονιά, στο κάλεσμα του Εργατικού Κέ
ντρου για παράσταση στη διοίκηση του Γενικού Νο
σοκομείου στο Αργοστόλι (σήμερα 10.30 π.μ.),
ανταποκρίθηκετο Σωματείο των Εργαζομένων, με τον
πρόεδρό του, Κώστα Τσιμόρα, να δηλώνει: «Μή

νες μετά το περιστατικό όπου λιποθύμησε αναισθησιολόγος εν ώρα εργασίας στο νοσοκομείο
και η κατάσταση πα
ραμένει πολύ δύσκο
λη ιδιαίτερα στις Ια
τρικές Υπηρεσίες».
Για 120 κλίνες, το νο
σοκομείο λειτουργεί με
μειωμένο προσωπικό
κατά 50%, με χαρα
κτηριστικότερα παρα
δείγματα την Παθολο
γική κλινική, όπου από
4 παθολόγους σήμερα
εργάζεται μόλις 1! «Α

πό τους 4 αναισθησιολόγους που θα έ
πρεπε να έχουμε, υ
πάρχει μόνο ένας με
μπλοκάκι παροχής υ
πηρεσιών και εν μέ
σω πανδημίας έχου
με μόνο έναν πνευ
μονολόγο στις 2 θέ
σεις, που καλείται να
καλύψει και τις α
νάγκες της κλινικής
Covid-19», πρόσθεσε

Αγωνιστικά ραντεβού
σε μια σειρά πόλεις
Εκτός από τις συγκεντρώσεις σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, προγραμματίζονται οι εξής παρεμ
βάσεις σε άλλες περιοχές:

Σήμερα 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

διαμαρτυρία των γονιών και των εκπαιδευ
τικών, και στις 6.30 μ.μ. σε πικετοφορία από
το Εργατικό Κέντρο.
— Στην Αρτα, στις 12 μ. παράσταση διαμαρ
τυρίας στο παλιό 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 Νοσοκομείου.
— Στο Ηράκλειο, στη 1 μ.μ. στην 7η ΥΠΕ.
— Στο Ρέθυμνο, στις 5 μ.μ. στο δημαρχείο.
— Στη Λευκάδα, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία
Αγίου Μηνά.
— Στη Ζάκυνθο, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε
συγκέντρωση στις 7 μ.μ. στην Περιφερειακή Ε
νότητα (παλιά νομαρχία).
— Στην Κεφαλονιά, στις 10.30 π.μ. παράστα
ση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του Γενικού Νο
σοκομείου Αργοστολιού.
— Στο Αγρίνιο, στις 6.30 μ.μ. συγκέντρωση πικετοφορία στην κεντρική πλατεία.
— Στη Λαμία, στις 6.30 μ.μ. πικετοφορία από
το Εργατικό Κέντρο.
— Στη Χίο, στις 12.30 μ.μ. στην κεντρική πύ
λη του νοσοκομείου. Στάση εργασίας (12 μ. έως
λήξη ωραρίου) έχει προκηρύξει το Νομαρχιακό
Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.

Αύριο Παρασκευή:
— Στη Λάρισα, στις 12 μ. στην πύλη του Γε
νικού Νοσοκομείου.
— Στη Λαμία, στις 10 π.μ. παράσταση διαμαρ
τυρίας στην πύλη του Νοσοκομείου.
Την Τρίτη 18 Γενάρη:
— Στη Χαλκίδα, στις 7 μ.μ. συγκέντρωση στην
πλατεία Ταχυδρομείου.

Με δουλειά
και ρϋ λάστιχο
τα ορωτήκύλα
δεν λειτουργούν

ο πρόεδρος.
Κάλεσε δε σε συνέ
χιση των κινητοποιή
σεων, τονίζοντας πως
δεν γίνεται η διοίκη
ση του νοσοκομείου
να κάνει λόγο για αύ
ξηση των κλινών του
ιδρύματος, δίχως επι
πλέον, μόνιμο με όλα
τα εργασιακά δικαιώμα
τα, προσωπικό.
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 «Γολγοθάς» οι εφημερΐες στα δημόσια νοσοκομεία
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 431.63 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-01-2022
8215

ΠΟΕΔΗΝ

«Γολγοθά») οι εφημερΐεβ
στα δημόσια νοσοκομεία
ραματική παρα
μένει η κατάστα
ση στα Τμήματα
Επειγόντων Πε
ριστατικών των
κεντρικών νοσοκομείων της
Αττικής. Ασθενείς παραμέ
νουν για πολλές ώρες περιμένοντας να αδειάσει μια
απλή κλίνη νοσηλείας, ενώ
οι υγειονομικοί βρίσκονται
στα όρια της φυσικής εξό
ντωσης από τις αλλεπάλλη
λες βάρδιες. Αυτό, όμως, δεν
συγκινεί το υπουργείο Υγεί
ας, το οποίο εν μέσω του
σφοδρού πανδημικού κύ
ματος επιτρέπει στις ιδιωτι
κές κλινικές να κάνουν επι
λογή ασθενών και ενώ την
ίδια ώρα ετοιμάζεται να βά
λει λουκετο στο Παίδων Πε
ντέλης, μετατρέποντας το σε
εμβολιαστικό κέντρο.
Εικόνες από το Αττικόν κατά την εφημερία της Δεύτερος
Οι εικόνες από το Νοσο
κομείο Αττικόν, που εφημέ
ρευε το βράδυ της Δευτέρας,
αποδεικνύουν πως η απο
συμφόρηση των νοσοκο
μείων υπάρχει μόνο οτις κυ
βερνητικές εξαγγελίες. Ρά
ντσα «πλημμυρίζουν» τους
διαδρόμους, ασθενείς πε
ριμένουν ώρες για μία εξέ
αυτή η κατάσταση, η κυβέρ
πτύχθηκαν 101 ράντσα Οπως
ταση, και το ιατρικό και νο
νηση φαίνεται αποφασισμέ
καταγγέλλει, μάλιστα η ΠΟΕσηλευτικό προσωπικό κατα
νη να προχωρήσει στη με
ΔΗΝ, στη δομή νοσηλεύονται
βάλλει υπεράνθρωπες προ
τατροπή του Παίδων Πεντέ
166 ασθενείς με Covid-19 και
σπάθειες για να καλύψει τα
λης σε εμβολιαστικό κέντρο.
τα τμήματα είναι γεμάτα
κενά που άφησε πίσω της η
Οπως ήταν αναμενόμε
Η φυγομαχία του ιδιωτι
παραμέληση του ΕΣΥ από
νο, η απόφαση αυτή προκού τομέα από τη μάχη της
την κυβέρνηση.
κάλεσε έντονες αντιδράσεις
πανδημίας έχει προκαλέσει
Σύμφωνα με την ΠΟΕστις
τάξεις των υγειονομι
σωρεία
προβλημάτων
και
σε
ΔΗΝ, σε μία μόνο εφημερία
κών και ανησυχία στους γο
άλλα μεγάλα νοσοκομεία της
στο Αττικόν έγιναν 213 ει
νείς των περιοχών των βο
Αθήνας, τα οποία «βογγούν»
σαγωγές, εκ των οποίων 71
ρείων και ανατολικών προ
από εισαγωγές που δεν μπο
αφορούσαν ασθενείς με κοαστίων. Στη συνέλευση που
ρούν να εξυπηρετήσουν, κα
ρονοϊό. Συνολικά 310 ασθε
πραγματοποίησαν με τη
θώς δεν έχουν διαθέσιμες
νείς προσήλθαν στην εφημε
συμμετοχή της ΕΙΝΑΠ οι ερ
κλίνες. Σαν να μην έφτανε
ρία, ενώ στο νοσοκομείο ανα

Δ

OupES και ράντσα, ενώ το Παίδων
Πεντέληε γίνεται εμβολιαστικό και
οι ιδιωτικέε κλινικέε κάνουν επιλογή
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γαζόμενοι αποφάσισαν δυ
ναμικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας να μην απαξι
ωθεί το νοσοκομείο και να
παραμείνει εντός του συστή
ματος εφημεριών.
Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ
Ματίνα Παγώνη, η οποία
ήταν παρούσα στη συνέ
λευση, έχει ζητήσει έκτα
κτη συνάντηση με την πο
λιτική ηγεσία του υπουργεί
ου Υγείας. Νωρίτερα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας
Μίνα Γκάγκα παραδέχθη
κε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι
για έξι ολόκληρες εβδομά
δες το Παίδων Πεντέλης δεν
θα εφημερεύει σε 24ωρη
βάση, εν μέσω της μεγαλύ
τερης έκρηξης κρουσμάτων
σε παιδιά από την έναρξη
της πανδημίας.
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 Παράταση των μέτρων μέχρι 24 Ιανουαρίου
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 635.79 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-01-2022
390

ΠΟΕΔΗΝ

Πανδημία

■ Παράταση των μέτρων
μέχρι 24 Ιανουάριου
■ «Καμπανάκι» ΠΟΥ
για πιθανή νέα μετάλλαξη >7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παράταση των μέτρων μέχρι 24 Ιανουαρίου
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
13-01-2022

Η πίεση στα νοσοκομεία
παρέτεινε τα κο ρονο - μέτρα
Άλμα έκαναν οι διασωληνώσεις και οι νέες εισαγωγές ασθενών
Της Ανθής Αγγελοπούλου

|

aagelopoulou@naftemporiki.gr

χ
τ.
ο
g

υνεχίζειαι η αυξητική χάση |
της θετκόιητας,το ίδιο και §
οι αριθμοί διασωληνωμένων και νέων εισαγωγών. Η με
γάλη διασπορά της παραλλαγής
Όμικρον δείχνει τα δόντια της
και παρ’ όλο που πολλοί επι
στήμονες κάνουν λόγο για κο
ρύφωση της πανδημίας η Επι
τροπή των Ειδικών αποφάσισε
παράταση των μέτρων. Επιπλέ
ον, από την ερχόμενη Δευτέρα
ξεκινά το «χαράτσι» στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.
Στο 6,93% ανέβηκε χθες η θετικότητα, με τα νέα κρούσματα να
είναι στις 24.246 σε μόλις 349.640
μεία παρ’ όλες τις δικές τους απώ
τεστ (προχθές 32.694 κρούσμα
λειες, αφού πολλοί νοσούν ήδη.
τα σε 583.206 τεστ και θετικότηΣτο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο Ολύμτα 5,6%). Το σύνολο των κρου
πιον μεταφέρθηκαν ασθενείς
από το Πανεπιστημιακό Νοσσ
σμάτων ανήλθε στο 1.592.460.
Αύξηση όμως είχαμε και στις δια
κομείο Πατρών, ενώ παράλληλα
σωληνώσεις και από 640 προχ
άνοιξε και λειτουργεί η 6η Κλι
θές φτάσαμε τους 670 ασθενείς
νική Covid-19 στην Ωτορινολασε ΜΕΘ, ενώ και ης δύο μέρες
ρυγγολογική και προετοιμάζε
μαζί μόλις 20 ασθενείς κατάφεται το άνοιγμα 7ης. Από την άλ
ραν να βγουν από ης Μονάδες
λη, δύσκολη εφημερία έζησε το
Εντατικής Θεραπείας. Εκτόξευ
Αττικόν στην Αθήνα σύμφωνα
ση, ωστόσο, είχαμε στον αριθμό
με την ΠΟΕΔΗΝ, καθώς είχε δε
τωννέων εισαγωγώνκαι από 497
κάδες εισαγωγές περιστατικών
που ήταν την Τρίτη, 654 χρει
κορονοϊού.
άστηκαν νοσηλεία την Τετάρτη.
Παράταση των μέτρων
Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν
Η επέλαση της Όμικρον και η ει
και οι απώλειες με 77 ασθενείς
κόνα που παρουσιάζουν τα νσ
να καταλήγουν χθες (80 προχ
σοκομεία έφεραντηνπαράταση
θές) ανεβάζοντας το σύνολο των
των μέτρων μέχρι ης 24 Ιανουά
θανάτων σας 21.637.
Μάχη δίνουν οι υγειονομικοί
ριου. Συγκεκριμένα, στη σύσκε
να κρατήσουν όρθια τα νοσοκσ
ψη που είχε χθες η Επιτροπή Εμ

πειρογνωμόνων εισηγήθηκε να
παραταθούν τα ισχύοντα μέτρα.
Συνεπώς θα παραμείνει η λει
τουργία της εστίασης χω ρίς μου
σική και ως ης 12 το βράδυ, μό
νο για καθήμενους και με έως 6
άτομα ανά τραπέζι. Επιπλέον, πα
ραμένει η χρήση μάσκας αυξη
μένης προστασίας ή διπλής στα
μέσα μεταφοράς, στους εργαζό
μενους σε εστίαση, σούπερ μάρκετ κ.ά., αλλά και η αύξηση του
ποσοστού τηλεργασίαςστο 50%,
καθώς και ο μειωμένος αριθμός
φιλάθλων στα γήπεδα. Η Επι
τροπή θεωρεί ότι οι συνθήκες
που βιώνουμε αυτές τις μέρες
δεν είναι ευνοϊκές για να γίνει άρ
ση των μέτρων και θα επανεξετάσα την κατάσταση σε μία εβδο
μάδα. Ανοιχτό, όμως, είναι και το
ενδεχόμενο να αλλάξουν τα μέτρα
στα σχολεία, εφόσον χρειαστεί

και υπάρξει η σχεηκή εισήγηση
από την Επιτροπή Εμπειρογνω
μόνων, σύμφωνα με την υφυ
πουργό Παιδείας Ζέτα Μακρή.

Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους
Από τη Δευτέρα τίθεται σε εφαρ
μογή και το μέτρο του προστί
μου στα ανεμβολίαστα άτομα
άνω των 60 ετών, όπως ανακοί
νωσε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης μιλώντας σε τη
λεοπτικό σταθμό. Όπως είπε ο
υπουργός, «δεν έχει νόημα να
πούμε σε όσους συμμορφώθη
καν ότι καλά κάνατε εσείς που
συμμορφωθήκατε, αλλά οι άλ
λοι που δεν συμμορφώθηκαν
δεν θα έχουν καμία κύ ρωση. Τό
τε ακυρώνεται οποιαδήποτε πρσ
σπάθεια κάνουμε για να ενισχύσουμε τον εμβολιασμό».
[SID:14908059]

ΠΟΥ: Επικίνδυνη παραμένει η Όμικρον
▼ Η παραλλαγή Όμικρον, που
εξαπλώνεται με πρωτοφανή
ρυθμό, «παραμένει ένας επι
κίνδυνος ιός» έστω και αν προκαλεί πιο ήπια συμπτώματα,
προειδοποίησε χθες ο Παγ
κόσμιος Οργανισμός Υγείας.
«Μολονότι η Όμικρον προκαλεί λιγότερο σοβαρά συμπτώ
ματα σε σύγκριση με τη Δέλτα,
παραμένει ένας επικίνδυνος
ιός, ιδίως για εκείνους που δεν
έχουν εμβολιαστεί», επέμεινε
ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ,
Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε.
Τα πιο ήπια συμπτώματα,
ιδίως στους πλήρως εμβολια
σμένους ή σε εκείνους που

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

έχουν λάβει και την αναμνη
στική δόση, οδηγούν ορισμέ
νους στο συμπέρασμα ότι η
ασθένεια δεν είναι τόσο σο
βαρή.

Ρίσκο να εμφανιστεί
πιο σκληρή μετάλλαξη
Όμως, όπως είπε ο γενικός δι
ευθυντής του ΠΟΥ, «μεγαλύ
τερη μεταδοτικότητα σημαί
νει περισσότερες νοσηλείες,
περισσότεροι θάνατοι, περισ
σότεροι άνθρωποι που δεν
μπορούν να εργαστούν, συμ
περιλαμβανομένων εκπαι
δευτικών και υγειονομικών,
καθώς και περισσότεροι κίν
δυνοι να εμφανιστεί μια άλλη
παραλλαγή, που θα είναι ακό

μη πιο μεταδοτική και θανα
τηφόρα» από την Όμικρον.
«Δεν πρόκειται για μια ήπια
ασθένεια, είναι μια ασθένεια
που μπορούμε να την προλά
βουμε με τα εμβόλια», σχο
λίασε από την πλευρά του ο
Μάικ Ράιαν, ο υπεύθυνος της
υπηρεσίας αντιμετώπισης
επειγόντων στον ΠΟΥ. «Δεν εί
ναι τώρα η στιγμή να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, δεν
είναι η ώρα να πούμε ότι αυτός
ο ιός είναι καλοδεχούμενος,
κανένας ιός δεν είναι καλοδε
χούμενος», υπογράμμισε.
Η ελπίδα ορισμένων είναι ότι
η Όμικρον θα αντικαταστήσει
τις πιο επικίνδυνες παραλλα
γές και έτσι η πανδημία θα με

τατραπεί σε μια ενδημική, διαχειρίσιμη ασθένεια.
Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ
ζήτησε επίσης να συμπεριληφθούν οι έγκυες γυναίκες
στις κλινικές δοκιμές για τις
νέες θεραπείες και τα εμβό
λια για τη νόσο Covid-19.
Στο μεταξύ, ανησυχητική εί
ναι η εξάπλωση του κορονοϊού στην αμερικανική ήπειρο,
λόγω της παραλλαγής Όμι
κρον.
Τα κρούσματα διπλασιάστη
καν και έφτασαν σε 6,1 εκα
τομμύρια την περασμένη εβδσ
μάδα, όπως ανακοίνωσε ο Παναμερικανικός Οργανισμός
Υγείας (ΡΑΗΟ).
[SID.-14908156]
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 Σε πορεία λειτουργικής κατάρρευσης το ΕΣΥ
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Επιφάνεια 432.2 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

Κυκλοφορία:

760

1

ΠΟΕΔΗΝ

Σε πορεία λειτουργικής
κατάρρευσης το ΕΣΥ
Ξανθός και Γεροβασίλη βρέθηκαν στην εφημερία τού
«Αττικόν» για να διαπιστώσουν τις δραματικές εφημερίες
της «πολεμικής ιατρικής» και τα ράντζα στους διαδρόμους

το «Αττικό» νοσοκομείο, που

τραγική. Οι διάδρομοι του «Αττικού» ήταν

εφημέρευε, βρέθηκαν αργά το

για ακόμα μία ημέρα γεμάτοι με ράντζα και

βράδυ της Τρίτης η γραμματέας
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

δεκάδες ασθενείς νοσηλεύοντας σε δρα

Σ

ματικές συνθήκες, οι οποίες επιβάρυναν

την υγεία τους. «Άλλη μια εφιαλτική εφη
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
μερία στην Αττική», τονίζει σε δραματικό
Όλγα Γεροβασίλη και ο τομεάρχης Υγείας

Α. Ξανθός, μετά τη γνωστοποίηση της

τόνο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης

εγκυκλίου του υπουργείου Υγείας για τη

Γιαννάκος, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα

μη μεταφορά ασθενών με έντονα συμπτώ

φωτογραφίες από το κλείσιμο της εφημε

ματα κορωνοϊού στις ιδιωτικές κλινικές.
«Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη γι’
αυτή την επιλογή και για την ανοχή που έχει

ρίας χθες στις 8 π.μ., που αποκαλύπτουν το
πόσο ανοχύρωτα είναι τα νοσοκομεία την
ώρα που επελαύνει η παραλλαγή'Ομικρον.

δείξει στην υποτιθέμενη συνεργασία μετον

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕ

ιδιωτικό τομέα, ο οποίος όμως επιλέγει τα

ΔΗΝ, ασθενείς προσήλθαν στα Τμήματα

περιστατικά με βάση τη βαρύτητά τους», τό

Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με κο-

νισε αμέσως μετά την επίσκεψη ο Ανδρέας

ρωνοϊό, εισήχθησαν στο νοσοκομείο, αλλά

Ξανθός και συμπλήρωσε ότι το σύστημα

δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι να νοση-

Υγείας είναι σε πορεία λειτουργικής κατάρ

λευθούν. Την ίδια ώρα, οι ιδιωτικές κλίνες
δεν μπορούν να τους δεχθούν, μετά την

ρευσης, καθώς δεν υπήρξε ένα σχέδιο έκτα
κτης ανάγκης με το οποίο θα μετατοπίζεται

εγκύκλιο της κυβέρνησης, που προστα

ένα μέρος από το βάρος της φροντίδας

τεύει τους κλινικάρχες και ορίζει ότι μόνο

Covid και στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτή

πολίτες με ήπια συμπτώματα μπορούν να

ρια και στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

νοσηλευτούν σε ιδιωτικές κλινικές.

«Δεν δικαιολογείται μετά από δύο χρό

Οι εικόνες ντροπής δείχνουν δεκάδες

νια η χώρα να μην διαθέτει ένα σχέδιο επεί
γουσας ενίσχυσης του συστήματος Υγεί

ράντζα στους διαδρόμους και τους ανή
μπορους ασθενείς να ταλαιπωρούνται.

ας», δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη και συ

Όπως αποκαλύπτει ο Μιχάλης Γιαννάκος,

μπλήρωσε ότι οι υγειονομικοί όπως σε όλα

η εφημερία είχε 213 εισαγωγές, οι 71 ασθε

τα νοσοκομεία έτσι και στο «Αττικό» δίνουν

νείς με κορωνοϊό. Συνολικά 310 ασθενείς

μια μάχη με όρους πολεμικής ιατρικής.

με κορωνοϊό προσήλθαν στο νοσοκομείο.
Συνολικά αναπτύχθηκαν 101 ράντζα, ενώ

Γεμάτο ράντζα το νοσοκομείο
Η κατάσταση που επικρατούσε στο νο
σοκομείο για ακόμα μία εφημερία ήταν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στη δομή νοσηλεύονται 166 ασθενείς με
Covid και τα τμήματα είναι γεμάτα.

Ανχώνης Ραυιόπουλος
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 Πλημμύρισε με ράντζα κορωνοϊού
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,17

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 902.88 cm² Κυκλοφορία:
:

13-01-2022
6090

ΠΟΕΔΗΝ

Eikoves ντροπής μετά
ιην εφημερία

Πλημμύρισε με
ράντζα κορωνοϊού
το «Αττικόν»
Σελ. 17

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πλημμύρισε με ράντζα κορωνοϊού
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

«'Onoios μιλάει για το ieAos ins πανδημία$,
για ns avioxes του συστπματικ uysias, καλό
είναι να επισκεφθεί σήμεμα (σ.σ. xOes)
το ‘ΑΤΤΙΚΟ” μετά από εφημερία.
Έγιναν 213 εισαγωγέε συνολικά εκ των οποίων 71 ασθε
νείε με κορωνοϊό. Αναπτύχθηκαν 101 ράντζα. Νοσηλεύο
νται 166 ασθενείε με κορωνοϊό. Γεμάτα όλα. 10 ασθενείε
με κορωνοϊό που εισήχθησαν βρίσκονται ακόμη στα ΤΕΠ,
δεν υπάρχει κρεβάτι κενό», περιγράφει ο πρόεδροετηε ΠΟΕΔΗΝ Μιχάληε Γιαννάκοε. Ο ίδιοε αναρωτιέται «πού είναι
αλήθεια ο ιδιωτικόε τομέαε;Έγιναν 310 προσελεύσειε πε
ριστατικών κορωνοϊού. Σακούλεε έξω από τα εργαστήρια
γεμάτεε με δείγματα για μοριακό τεστ κορωνοϊού. Πού εί
ναι η πρωτοβάθμια; Ασθενείε στα ΤΕΠ με κορωνοϊό που εισήχθησαν και δεν υπάρχει κρεβάτι να νοσηλευτούν. Τραγικέε καταστάσειε». Την ώρα που τα νοσοκομεία πιέζονται
αφόρητα στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείαε γίνεται σαφέε ότι η συμβολή των ιδιωτικών γίνεται μόνο σε ασθε
νείε με ήπια συμπτώματα προστατεύονταε και πάλι τον ιδι
ωτικό τομέα.
Όπωε συγκεκριμένα αναφέρεται στην εγκύκλιο, τα κριτή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

1,17

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

ρια εισαγωγήε ορίζουν: «Κριτήρια Εισαγωγήε: μπορούν να
διακομιστούν νοσηλευόμενοι ασθενείε ή ασθενείε του ΤΕΠ,
οι οποίοι χρήζουν νοσηλείαε, χωρίε την παρουσία σημείων
ή συμπτωμάτων πολύ σοβαρήε νόσου που μπορεί να οδηγή
σουν άμεσα σε ανάγκη για μηχανική υποστήριξη αναπνοήε.
Εξαιρούνται επίσηε ασθενείε που χρήζουν άμεσηε αντιμετώπισηε από άλλη ειδικότητα, όπωε χειρουργικοί ασθενείε,
ασθενείε με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, έγκυεε, ασθενείε
σε τεχνητό νεφρό κλπ».

Καταγγελία γιατρού του «Κρατικού» Nmaias
Χαρακτηριστική περίπτωση τηε «βοήθειαε» που προσφέ
ρουν οι ιδιωτικέε κλινικέε στη σφοδρή πίεση την οποία δέ
χονται τα νοσοκομεία είναι και η καταγγελία τηε γιατρού
του νοσοκομείου Νίκαιαε που διαψεύδει την υποτιθέμενη
συμβολή των ιδιωτικών κλινικών που θα συνέδραμαν στη
«μάχη» κατά του ιού.
Όπωε σημειώνει η γιατρόε Μαίρη Αγρογιάννη, παθολόγοε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Νίκαιαε
και γενική γραμματέαε τηε ΕΙΝΑΠ, στο νοσοκομείο Κρατι
κό Νίκαιαε 17 ασθενείε παραμένουν σε φορεία εξαιτίαε τηε
έλλειψηε κλινών και τηε άρνησηε των ιδιωτικών θεραπευ
τηρίων να τουε δεχτούν επειδή νοσούν βαριά.

Ευαγγελισμό$:Έπεσε ψευδοροφή
και τραυμάτισε 2 τραπεζοκόμου$
Αναστάτωση επικράτησε χθεε στον Ευαγγελισμό, καθώε ψευδοροφή έπεσε πάνω
σε δύο εργαζόμενουε. Συγκεκριμένα, έπεσε ψευδοροφή στα μαγειρεία και τραυ
ματίστηκαν δύο τραπεζοκόμοι. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η δεύτερη
βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.
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 Υπό ασφυκτική πίεση τα νοσοκομεία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 484.71 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-01-2022
14860

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
ΠΑΡΑΤΕΙΝ ΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ
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Υπό ασφυκτική πίεση τα νοσοκομεία
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στην παράταση των μέτρων πε
ριορισμού ins διασποράε του
κορωνοϊού για μία εβδομάδα
προχωράει η κυβέρνηση μετά
και τη σχετική εισήγηση τηε
επιτροπήε εμπειρογνωμόνων
του υπουργείου Υγείαε. Ετσι,
τα καταστήματα εστίασηε και
διασκέδασηε θα συνεχίσουν
έωε και την Κυριακή 23 Ιανου
άριου να λειτουργούν μέχρι τιε
12 τα μεσάνυχτα, χωρίε μου
σική, μόνο με καθήμενουε πε-

24.246 οι νέες
λοιμώξεις χθες και
77 θάνατοι ασθενών
με COVID-19 Παρατείνονται
έως τις 23 Ιανουάριου
τα περιοριστικά μέτρα.
λάτεε και με όριο τα έξι άτομα
ανά τραπέζι- το ποσοστό πληρότηταε στα γήπεδα και στιε
αθλητικέε διοργανώσειε δεν
θα ξεπερνά το 10% (και έωε τα
1.000 άτομα), ενώ παραμένει
και η υποχρέωση τηε χρήσηε
μάσκαε υψηλήε προστασίαε ή
διπλήε μάσκαε στα μέσα μαζικήε μεταφοράε, στα σούπερ
μάρκετ και από το προσωπικό
των καταστημάτων εστίασηε.
Παρά το γεγονόε ότι διαφαίνεται μια τάση αποκλιμάκωσηε
αυτού του επιδημικού κύματοε
του στελέχουε «Ομικρον», οι
ειδικοί επιστήμονεε που εξέ
τασαν χθεε τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα τηε χώραε
έκριναν ότι είναι ακόμη πρόωρη
μία έστω και μερική άρση των
μέτρων, ειδικά όταν εκτιμάται
πωε αυτά είναι που συνέβαλαν
στην επιβράδυνση τηε επέλασηε τηε «Ομικρον».
Χθεε, ανακοινώθηκαν 24.246

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα συνεχίσουν έως και την Κυριακή 23 Ιανουάριου να λειτουργούν
έως τις 12 τα μεσάνυχτα, χωρίς μουσική, μόνο με καθήμενους πελάτες και με όριο τα έξι άτομα ανά τραπέζι.

νέα κρούσματα, σε σύνολο πε
ρίπου 350.000 τεστ, και 77 θά
νατοι ασθενών με COVID-19. Ο
αριθμόε των ασθενών που νο
σηλεύονται διασωληνωμένοι
αυξήθηκε σιουε 670 -από 640
προχθέε- και οι νέεε εισαγωγέε ασθενών στα νοσοκομεία
τηε επικράτειαε ήταν 654. Αξί
ζει να σημειωθεί ότι την προη
γούμενη εβδομάδα οι εισαγωγέε
νέων ασθενών ήταν 3.988, ένα
ντι 2.467 εξιτηρίων λόγω ίασηε.
Η πίεση στα δημόσια νοσο
κομεία και κυρίωε στιε απλέε
κλίνεε νοσηλείαε ασθενών εί
ναι πλέον ασφυκτική. Ενδεικτι
κή είναι η χθεσινή εικόνα από
το νοσοκομείο «Αττικόν», το
οποίο βγαίνονταε από εφημε
ρία είχε 166 νοσηλευόμενουε
ασθενείε με COVID-19. Σύμφω
να με την ΠΟΕΔΗΝ, 71 ασθε
νείε με COVID-19 εισήχθησαν
κατά την προχθεσινή εφημερία.
Εξ αυτών δέκα ασθενείε έωε και

χθεε το μεσημέρι βρίσκονταν
ακόμη στα ΤΕΠ περιμένονταε
να αδειάσει κλίνη νοσηλείαε.
Η Ενωση Ιατρών Νοσοκο
μείων Αθηνών - Πειραιώε ζη
τεί την επίταξη των ιδιωτικών
θεραπευτηρίων και την ένταξή
τουε στη γενική εφημερία του
λεκανοπεδίου για COVID πε
ριστατικά και των ΜΕΘ τουε,
χωρίε όρουε και προϋποθέσειε,
ώστε να αποσυμφορηθούν τα
δημόσια νοσοκομεία. Οι νοσο
κομειακοί γιατροί του λεκανο
πεδίου, διαμαρτυρόμενοι για τη
μετατροπή του Σισμανόγλειου
σε αποκλειστικά COVID νοσο
κομείο, τονίζουν την ανάγκη
για διατήρηση τηε μη COVID
λειτουργίαε των νοσοκομείων
του ΕΣΥ και αναλογική κατα
νομή των κλινών COVID ανά
λογα με τιε δυνατότητέε τουε
και τιε ανάγκεε τηε πανδημίαε.
Την ίδια στιγμή, 24ωρη απερ
γία πραγματοποιούν σήμερα

οι εργαζόμενοι του νοσοκομεί
ου Παίδων Πεντέληε, που αντι
δρούν στην αναστολή των εφη
μεριών του νοσοκομείου, την
οποία αποφάσισε το υπουργείο
Υγείαε με στόχο αυτό να μετα
τραπεί σε mega εμβολιαστικό
κέντρο παιδιών.
Οδηγίεε για τον εμβολιασμό
των παιδιών εξέδωσε χθεε η Πα
νελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.
Οπωε αναφέρει σε ανακοίνω
σή τηε, οι γονείε των παιδιών
που παρουσιάζουν συμπτωμα
τολογία λοίμωξηε (πυρετό, βήχα, συνάχι, εμετούε ή διάρροιεε) ή γενικότερα είναι αδιάθετα,
πριν προχωρήσουν στον εμβο
λιασμό του παιδιού τουε κατά
τηε νόσου COVID-19, να μιλή
σουν πρώτα με τον παιδίατρο
και να ζητήσουν να το εξετάσει,
καθώε υπάρχει το ενδεχόμενο
να χρειαστεί να αναβάλουν τον
εμβολιασμό.
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