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 «Τα νοσοκομεία πιέζονται, αλλά αντέχουν Έρχονται
προσλήψεις»
Πηγή:

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 508.24 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

«Τα νοσοκομεία πιέζονται, αλλά
αντέχουν -Έρχονται προσλήψειε»
παντήσει σε μια
σειρά ερωτημά

Α

των αναφορικά
με τα κενά που
προκύπτουν σε υγειονομικό
προσωπικό που νοσεί

έδωσε, μεταξύ άλλων, μιλώνταε στο Itv ο διοικητήε
τηε 6ns Υγειονομικήε Περι
φέρει Ηπείρου Γιάννηε
Καρβέλη$.________________
Ο κ. Καρβέλι υποστήριξε όχι υπάρ
χει ανοικτή γραμμή επικοινωνίαε με τιε
διοικήσειε των νοσοκομείων ώστε να
καλυφθούν τα κενά που προκύπτουν
εξαιτίαε νόσησηε του υγειονομικού
προσωπικού με επικουρικό προσωπικό.
Υποστήριξε ότι είναι σε θέση να γνω
ρίζει ότι αναμένεται σύντομα να τρέξει
διαγωνισμόε για την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού στα νοσοκομεία ενώ τό
νισε ότι «όλοι συντάσσονται στη λογική
ενίσχυσηε του δημόσιου συστήματοε
υγείαε» υπογραμμίζονταε ότι «παρά την
πίεση που έχουν δεχτεί τα νοσοκομεία
όλα τα περιστατικά στα δυο νοσοκομεία
τηε περιοχήε των Ιωαννίνων ανταποκρίθηκαν στην φροντίδα των ασθενών.
«Ποιοε δεν θέλει τη μέγιστη ενίσχυση;

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η προσπάθεια όλων μαε είναι όπου
υπάρχουν κενά να καλύπτονται μέσα
από τη λίστα ενδιαφέροντοε επικουρι
κού προσωπικού. Γνωρίζω ότι είναι σε
εξέλιξη από πλευράε του Υπουργείου
Υγείαε διαγωνισμόε για μόνιμο προσω
πικό», τόνισε ο κ. Καρβέληε.

Επικαιροποίηση
ίων σχεδίων________________
Πριν από λίγο διάστημα είχε ζητηθεί
από τα εμπλεκόμενα υπουργεία επι

καιροποίηση των σχεδίων δράσηε των
νοσοκομείων. Η μετάλλαξη «Ο», κινη
τοποίησε τουε μηχανισμούε και οι διοικήσειε κλήθηκαν να καταθέσουν
σχέδια ετοιμότηταε σε περίπτωση που
χρειαστεί να εφαρμοστούν.
Ο κ. Καρβέληε ρωτήθηκε και υπο
στήριξε ότι «υπήρξε επικαιροποίηση
και τα νοσοκομεία είναι σε ετοιμότητα
αν και μέχρι στιγμήε δεν έχει υπάρξει
τέτοια ανάγκη παρά την πίεση που δέ
χτηκαν και δέχονται τα νοσηλευτικά
ιδρύματα».

Βαρύτητα οτον εμβολιασμό
Προτεραιότητα και βαρύτητα έχει
δοθεί στο πρόγραμμα εμβολιασμού.
Ο κ. Καρβέληε στάθηκε στην αυξη
τική τάση ευχόμενοε να συνεχιστεί:
«Έχουν αυξηθεί τα ποσοστά εμβο
λιασμού σε όλεε τιε υγειονομικέε
δομέε και ευελπιστούμε ότι η τάση
θα συνεχιστεί και τιε επόμενεε ημέρεε», είπε, ενώ στάθηκε και στην
παιδική εμβολιαστική γραμμή του
Νοσοκομείου Χατζηκώστα η οποία

ξεκίνησε την λειτουργία στιε 7 Ια
νουάριου με 350 παιδιά να έχουν
εμβολιαστεί ήδη ενώ το ενδιαφέρον
των γονιών είναι μεγάλο όπωε φαί
νεται και από τα ραντεβού που κλεί
νουν.
Καθημερινά στο Νοσοκομείο Χα
τζηκώστα υπάρχει η δυνατότητα να
γίνουν 80 εμβόλια σε παιδιά ενώ η
συγκεκριμένη εμβολιαστική γραμμή
θα λειτουργήσει και τιε Κυριακέε του
Ιανουάριου προκειμένου να καλυ
φθούν οι ανάγκεε.
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 Εφημερίες με δανεικούς γιατρούς
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

Επιφάνεια 394.14 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΗΛΙΟ

Εφημερίες με δανεικούς γιατρούς
«Πρέπει να βρεθεί μόνιμη λύση και να καλυφτούν τα κενά», λένε οι γιατροί Η επιστολή στην 5η ΥΠΕ για το επισφαλές πρόγραμμα του Ιανουάριου
ε εφημερίες που γίνονται με δα
νεικούς γιατρούς από άλλα
Κέντρα Υγείας καλύπτεται το
Κέντρο Υγείας Ζαγοράς λόγω της υποστελέχωσης. Γιατροί και νοσηλευτές λόγω
των ελλείψεων βρίσκονται στα όριά τους.
Το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς εξυπηρετεί
υγειονομικά μία μεγάλη περιοχή κάτω από
αντίξοες συνθήκες.

χρι τέλος Ιανουάριου», επιοήμανε

Μ

στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο γιατρός Δημήτρης
Κανάτας, έμπλεος προβληματισμού
και ανησυχίας. Με την πανδημία να
βρίσκεται σε εξέλιξη, την'Ομικρον να
επελαύνει και με δεδομένο ότι προκύ
πτουν και άλλα σοβαρά έκτακτα περι
στατικά, δεν είναι δυνατόν να μείνει το
Κέντρο Υγείας χωρίς γιατρό.
Αυτό που ωστόσο αντιλαμβάνονται οι

Το ιατρικό προσωπικό έχει θέσει

ίδιοι οι υγειονομικοί που δικαίως ζη
τούν μόνιμη λύση με προσλήψεις επι

πολλές φορές το ζήτημα των ελλείψε
ων στην 5η ΥΠΕ, όμως όπως επισημαί-

πλέον προσωπικού, δεν έχει καταστεί

νεται στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ οι λύσεις που

δυνατό να επιλυθεί από τις αρμόδιες

προκρίνονται είναι αποσπασματικές,
μεμονωμένες και δεν αντιμετωπίζουν

αρχές. Σημειώνεται πως στο Κέντρο
Υγείας Ζαγοράς απασχολούνται δύο

το πρόβλημα σε μόνιμη βάση.
Για τον μήνα Ιανουάριο η 5η ΥΠ Ε έχει

Για τον μήνα Ιανουάριο η 5η ΥΠΕ έχει λάβει ακόμη μία επιστολή των γιατρών, στην οποία επισημαίνονται τα κενά που
υπάρχουν και ότι το πρόγραμμα των εφημεριών του μήνα δεν βγαίνει

λάβει ακόμη μία επιστολή των γιατρών

μόνιμοι γιατροί, ένας αγροτικός, ενώ
τρεις γιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στη δομή, αλλά είναι μετακινού

οτην οποία επιοημαίνονται τα κενά
που υπάρχουν και ότι το πρόγραμμα

«Ο μήνας έχει 31 μέρες, δηλαδή 62

ται οι 46 βάρδιες. Εχουμε λάβει διαβε

από τα Κέντρα Υγείας Βελεστίνου και

βάρδιες. Με το πρόγραμμα των εφη

βαιώσεις προφορικά ότι θα έρθουν

Αργαλαστής. Και πάλι όμως ορισμένες

μενοι από περιφερειακά ιατρεία του
νομού Μαγνησίας.

των εφημεριών του μήνα δεν βγαίνει.

μεριών που έχει καταρτιστεί καλύπτον

για να κάνουν εφημερίες συνάδελφοι

εφημερίες θα μείνουν ακάλυπτες μέ-

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πανυγειονομικό συλλαλητήριο σήμερα το απόγευμα
στο Δημαρχείο Ρεθύμνου
Πηγή:

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 855.31 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πανυγειονομικό συλλαλητήριο σήμερα
χο απόγευμα στο Δημαρχείο Ρέθυμνου
ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.
Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ρεθύμνης,
ο Σύλλογος Γενικών-Οικογενειακών Ια
τρών ΠΦΥ ΕΣΥ και ο Σύλλογος Εργαζομέ
νων ΓΝ Ρεθύμνου καλεί όλους τους υγει
ονομικούς σε δυναμική αγωνιστική συμ
μετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγ
ματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 13 Ιανου
άριου 2022 «ημέρα πανελλαδικής δρά
σης στην δημόσια υγεία» και ώρα 17.00
το απόγευμα στο Δημαρχείο Ρεθύμνου,
από κοινού μετά πρωτοβάθμια Σωματεία
- Συνδικάτα του νομού με κύριες διεκδι
κήσεις την αποφασιστική ενίσχυση του
δημόσιου συστήματος υγείας με γενναία
αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης,
μαζικές προσλήψεις μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

3

 Πανυγειονομικό συλλαλητήριο σήμερα το απόγευμα στο Δημαρχείο
1
Ρεθύμνου
Πηγή:

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

Πανυγειονομικό συλλαλητήριο σήμερα χο απόγευμα
στο Δημαρχείο Ρέθυμνου
Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού
Ρεθύμνης, ο Σύλλογος ΓενικώνΟικογενειακών Ιατρών ΠΦΥ ΕΣΥ και
ο Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝ Ρεθύμνου καλεί όλους τους υγειονομι
κούς σε δυναμική αγωνιστική συμ
μετοχή στο συλλαλητήριο που θα
πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη
13 Ιανουάριου 2022 «ημέρα πα
νελλαδικής δράσης στην δημόσια
υγεία « και ώρα 17.00 το απόγευ
μα στο Δημαρχείο Ρεθύμνου , από
κοινού με τα πρωτοβάθμια Σωμα
τεία - Συνδικάτα του νομού με κύ
ριες διεκδικήσεις την αποφασιστι
κή ενίσχυση του Δημόσιου Συστή
ματος Υγείας με γενναία αύξηση της
κρατικής χρηματοδότησης, μαζι
κές προσλήψεις μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού, μονιμοποί
ηση επικουρικών με κατεπείγουσες
διαδικασίες, άμεση αποκατάστα
ση των επαγγελματικών/μισθολογικών/επιστημονικών δικαιωμάτων
και ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιει
νά, αναβάθμιση της Δημόσιας Πρω
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, βελτί
ωση συνθηκών εργασίας και εφημέρευσης των υγειονομικών, κατάργη
ση των ελαστικών μορφών εργασίας
και των μετακινήσεων του προσωπι
κού, ασφαλιστική κάλυψη με κρατι
κή αστική ευθύνη των ιατρών.
Σε σχετική ανακοίνωση τους τα Δι
οικητικά Συμβούλια ΕΓΕΣΥΝΡ, ΣΥΓΕΝΙΑΡ, Συλλόγου Εργαζομένων ανα
φέρουν;"
"Την ίδια ώρα που βρίσκονται σε
σε εξέλιξη δύο παράλληλα επιδημικά
κύματα, με την Όμικρον -παράλληλα
με την Δ- να επελαύνει και τα ενεργά
κρούσματα να εκτοξεύονται σε εκατο
ντάδες χιλιάδες, με αντίστοιχη αλμα
τώδη αύξηση των εισαγωγών, τα δη
μόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγεί
ας όλης της χώρας με τους υγεινομικούς εξουθενωμένους να έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, με τα νοσοκομεία
να μετατρέπονται για μία ακόμα φορά
σε νοσοκομεία μίας και μόνο αποκλει
στικής νόσου ενώ ταυτόχρονα αντί
για τη στελέχωση του δημόσιου Συ

στήματος Υγείας με μαζικές προσλή
ψεις μόνιμου προσωπικού όλων των
αναγκαίων ειδικοτήτων, η κυβέρνη
ση προσπαθεί να μπαλώσει τα κενά με
μεθόδους επισφαλείς και επικίνδυνες
για υγειονομικούς και ασθενείς, με τη
μείωση της καραντίνας σε 5 μέρες, με
μετακινήσεις προσωπικού και κλείσι
μο χειρουργείων, με ιατρούς άσχετων
ειδικοτήτων να περιθάλπουν Covid-19
ασθενείς και να διακομίζουν διασωληνωμένους.
Η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγεί
ας δεν προχωρά και ολόκληρα νοσο
κομεία μετατρέπονται σε Covid-19 ή
σε Εμβολιαστικά Κέντρα ενώ Κέντρα
Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία κλεί
νουν με το προσωπικό τους να μετακι
νείται εξ' ολοκλήρου στα νοσοκομεία,
στερώντας τις υπηρεσίες τους από
τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν
άλλα προβλήματα υγείας.
Η κρατική χρηματοδότηση στον
προϋπολογισμό του 2022 μειώθηκε
κατά 139εκ. € για τα δημόσια νοσοκο
μεία και κατά 52% για την ΠΦΥ, παράλ
ληλα με την επιτάχυνση της υλοποίη
σης του σχεδίου για το «νέο ΕΣΥ», στη
ριγμένο στα συντρίμμια του ήδη ιδιωτικοποιημένου και εμπορευματοποιη

μένου ΕΣΥ που οικοδόμησαν όλες οι
προηγούμενες κυβερνήσεις και θα εί
ναι φτιαγμένο από τα ίδια σαθρά υλι
κά της οικονομικής ανταποδοτικότητας, της αυτοχρηματοδότησης, της
επέκτασης της επιχειρηματικότητας.
Διεκδικούυε:
Αποφασιστική ΕΝΙΣΧΥΣΗ του δημό
σιου Συστήματος Υγείας -των νοσοκο
μείων, των Κέντρων Υγείας, των Περι
φερειακών Ιατρείων- με γενναία αύ
ξηση της κρατικής χρηματοδότησης
και μαζικές προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού.
• ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ όλων των επι
κουρικών και συμβασιούχων. Διορι
σμό με κατεπείγουσες διαδικασίες
όλων των υποψήφιων ιατρών και του
υγειονομικού προσωπικού για όλες
τις μόνιμες θέσεις που έχουν προκη
ρυχθεί.
•Άμεση ΕΝΙΣΧΥΣΗ των νευραλγικών
τμημάτων (Επειγοντολόγοι, Αναισθησιολόγοι, Εντατικολόγοι) του ΓΝ Ρε
θύμνου με μόνιμο εξειδικευμένο προ
σωπικό, ώστε να επιλυθούν τα ζητή
ματα υποστελέχωσης και θα το καθι
στούν ικανό να ανταπεξέλθει με επάρ
κεια και ποιότητα στην προστασία της

ανθρώπινης ζωής.
Αμεση ΕΓΚΡΙΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των
κενών οργανικών θέσεων του Αναισθησιολογικού τμήματος του ΓΝΡ με
παροχή κινήτρων προσέλκυσης (οι
κονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά,
προϋπηρεσίας, εκπαιδευτικά κ.α.).
Αμεση-αυτόματη ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ σε ανώτερη βαθμίδα/τυπικά προ
σόντα των άγονων-κενούμενων θέσε
ων με εσωτερικές διαδικασίες και τα
χεία τυπική έγκριση από τις ΥΠε.
ΑΥΞΗΣΗ των διαθέσιμων ΜΕΘ
Covid-19 και στελέχωση με το αντί
στοιχο μόνιμο εξειδικευμένο προσω
πικό.
ΣΥΝΕΧΗΣ λειτουργία των τακτικών
ιατρείων και των τακτικών χειρουργεί
ων με μόνιμη λειτουργία της 2ης χει
ρουργικής τράπεζας.
ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εκτός αστικού
ιστού με σύγχρονο οργανισμό και αλ
λαγής των οργανισμών στα Κέντρα
Υγείας του νομού Ρεθύμνης ώστε να
ανταποκρίνονται τις σύγχρονες ανά
γκες.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ
της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Υγείας του νομού Ρεθύμνου, κυ
ρίως στον αστικό ιστό (Κέντρο Υγεί
ας Αστικού Τύπου Ρεθύμνου), για τη
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στον
πληθυσμό και την αποσυμφόρηση
του Τμήματος Επειγόντων του ΓΝ Ρε
θύμνου. Εκτακτη ενίσχυση της Δη
μόσιας ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας αστικού
ιστού και υπαίθρου) με πόρους και
μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικο
τήτων (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό) για την ολοκληρωμένη Οικογε
νειακή Ιατρική, την έγκαιρη διάγνω
ση - παρακολούθηση ασθενών στην
πανδημία, την διαχείριση των οξέ
ων - χρόνιων νοσημάτων, την αποκα
τάσταση, την πρόληψη/προαγωγή/
αγωγή της υγείας, την ταχεία διενέρ
γεια των εμβολιασμών/test Covid-19,
την ουσιαστική αποφόρτιση του ΓΝ
Ρεθύμνου.
• ΟΧΙ σε συγχωνεύσεις, σε μετατρο
πές και κλείσιμο των δημόσιων Μο
νάδων Υγείας. ΟΧΙ στις μετακινήσεις

υγειονομικών και στα μπαλώματα στο
χώρο της Δημόσιας Υγείας.
ΕΠΙΤΑΞΗ εδώ και τώρα του ιδιωτι
κού τομέα υγείας και των ιδιωτών ια
τρών για την ενίσχυση των κλινικών
Covid-19 και των Εμβολιαστικών Κέ
ντρων. ΟΧΙ στην διαλογή ασθενών με
Covid-19 από τις ιδιωτικές κλινικές.
• Ουσιαστική, στοχευμένη ΕΠΙΔΗΜΙΟΑΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ και ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ με ευθύνη του κράτους και με εξα
σφάλιση δωρεάν διαγνωστικών τεστ.
Μέτρα προστασίας στους χώρους ερ
γασίας και τα ΜΜΜ. Μέτρα για την
ασφαλή λειτουργία σχολείων και σχο
λών. Επαναφορά του πρωτοκόλλου
των ημερών της υποχρεωτικής «καρα
ντίνας» σε 10 ημέρες, σύμφωνα με την
επιστημονική τεκμηρίωση. Επικίνδυ
νη, αντιεπιστημονική και αντεργατική
η πενθήμερη καραντίνα.
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ των νοσοκομείων
από τον εμβολιασμό. Ενίσχυση και αύ
ξηση των εμβολιαστικών δομών στο
πλαίσιο της ΠΦΥ. Υποχρεωτική ένταξη
των ιδιωτών ιατρών στους εμβολια
σμούς Covid-19, όπως παιδιατρικούς
εμβολιασμούς.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της νόσου Covid-19
ως επαγγελματική νόσος για τους
υγειονομικούς.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ των μισθών των υγειο
νομικών στα επίπεδα πριν από τις πε
ρικοπές του 2012 με αναδρομική ισχύ.
Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος.
ΈΝΤΑΞΗ των υγειονομικών ΕΣΥ στα
«Βαρέα και Ανθυγιεινά» επαγγέλματα.
Πλήρη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ με
κρατική ευθύνη των ιατρών ΕΣΥ.
ΒΑΠΟΣΥΡΣΗ εγκυκλίων Χουλιαράκη-Χατζηδάκη.
ΑΣΦΑΛΕΣ πλαίσιο διακομιδών προνοσοκομειακά και σε διανοσοκομειακό επίπεδο με ενίσχυση και οργάνωση
ενός σύγχρονου, στελεχωμένου και
εξοπλισμένου ΕΚΑΒ.
Άμεση ΑΡΣΗ ΔΙΩΞΕΩΝ κατά υγει
ονομικών. Όχι στην προπαγάνδα της
ατομικής ευθύνης και στην στοχοποί
ηση των υγειονομικών.
Η υπεράσπιση της υγείας και της
ζωής μας βρίσκονται στα χέρια μας,
είναι δική μας υπόθεση, είναι υπόθε
ση ΟΛΗΣ της κοινωνίας. Οι αγώνες
μας, η οργανωμένη συλλογική διεκδί
κηση και δράση είναι η δική μας ασπί
δα προστασίας απέναντι στις βάρβα
ρες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων
διαχρονικά που απειλούν να καταρ
γήσουν πλήρως κάθε έννοια δωρεάν
δημόσιας περίθαλψης, ιδιωτικοποι
ώντας τα πάντα στα ερείπια του ΕΣΥ
που οι ίδιες κατεδάφισαν και πάνω
στα συντρίμμια των στοιχειωδών δι
καιωμάτων των υγειονομικών.
Τα ΔΣ των μοναδικών έγκριτων θε
σμικών Οργάνων των υγειονομικών
του νομού διεκδικούν σθεναρά και
αμείωτα την βελτίωση της ποιότητας
παροχής υπηρεσιών υγείας, της προσβασιμότητας στις δημόσιες υπηρεσί
ες υγείας του νομού Ρεθύμνης και των
συνθηκών εργασίας όλων των υγειο
νομικών του νομού, χωρίς εξαιρέσεις.
Στην κινητοποίηση θα συμμετέχει
και το Συνδικάτο Οικοδόμων Ρεθύ
μνου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ράντζα, λιγότεροι εργαζόμενοι, κλείσιμο υπηρεσιών
και πελατεία σε ιδιώτες
Πηγή:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ράντζα, λιγότεροι εργαζόμενοι,
κλείσιμο υπηρεσιών
και πελατεία σε ιδιώτες
αμείλικτη πραγματικότητα που έχει δι
αμορφώσει η διαχρονική πολιτική της
υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος Υγείας,
και που επιβεβαιώνει την ανάγκη άμεσης ε
πίταξης του ιδιωτικού τομέα, αποτυπώνεται
καθημερινά στα δημόσια νοσοκομεία όλης
της χώρας και ειδικά της Αττικής που παρα
μένει στο επίκεντρο της μεγάλης έξαρσης
της πανδημίας.
Στο Νοσοκομείο «Αγία Ολγα», ράντζα εί
ναι διάσπαρτα σε τρεις ορόφους, με τους α
σθενείς με Covid να περιμένουν να διακομι
στούν στο Σισμανόγλειο, το οποίο μετατρέπεται αποκλειστικά σε Covid, ενώ για τους υπό
λοιπους ασθενείς «δεν υπάρχει πρόβλεψη».
Σχεδόν σε κάθε θάλαμο υπάρχει και ράντζο,
οι βάρδιες του προσωπικού δεν έβγαιναν έ
τσι κι αλλιώς, μετά και τη νόσηση υγειονομι
κών, την αναστολή προσωπικού, τώρα η κα
τάσταση είναι εφιαλτική. Στο έδαφος της τραγικής υποστε
λέχωσης, τους τελευταίους μήνες έχει ανασταλεί και η α
πογευματινή βάρδια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, πλέ
ον αιμοκάθαρση σταμάτησε να γίνεται το απόγευμα, η λίστα
αναμονής στις ΜΤΝ άλλων νοσοκομείων είναι διογκωμένες,
«και όσοι μπορούν απευθύνονται στις ιδιωτικές κλινικές».
Στο ΓΝ Νίκαιας, οι 17 ασθενείς που νοσηλεύονταν στα Ε
πείγοντα, κάλυψαν τελικά όσα κρεβάτια άδειασαν, καθώς οι
κλινικάρχες αρνήθηκαν να τους νοσηλεύσουν γιατί «δεν πλη
ρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής»... Και επειδή η συγκεκριμένη
περίπτωση μόνο μεμονωμένη δεν είναι, η διοίκηση του νοσο
κομείου αποφάσισε την επόμενη φορά που δεν θα υπάρχει κε
νό κρεβάτι, γιατρός των ΤΕΠ να βλέπει όσους ασθενείς θα νο
σηλεύονται σε άθλιες κι επισφαλείς συνθήκες στα Επείγοντα.
Το «Λαϊκό» σήμερα εφημερεύει έχοντας από χτες ήδη
9 ράντζα στις Παθολογικές κλινικές. «Τα 3κλινα δωμάτια
γίνονται 4κλινα. Οι διάδρομοι γίνονται θάλαμοι νοσηλεί
ας κ.ο.κ. Κάτι τέτοιο, πέραν του ότι είναι αναξιοπρεπές για
τους ίδιους τους ασθενείς, αποτελεί και εστία μετάδοσης
λοιμώξεων ακόμη και της Covid-19», καταγγέλλει ο Σύλλο
γος Εργαζομένων του νοσοκομείου.
Μάλιστα, αρκετοί από τους ασθενείς υπέγραψαν κι έ

Η

φυγαν λόγω των απάνθρωπων συνθηκών νοσηλείας. Η Β
Χειρουργική έκλεισε, όπως και η Ορθοπαιδική, η Γυναικολογική, η ΩΡΛ και έχουν συγχωνευτεί με άλλες. Οι γιατροί
και στις κλινικές Covid δουλεύουν πολλές ώρες, είναι δι
αρκώς εκτεθειμένοι στον ιό, μοιραία νοσούν και ουσιαστικά
δεν αντικαθίστανται, ενώ δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη.
«Επιστρέφουν στη δουλειά μετά από 5 μέρες νόσησης,
χωρίς τεστ, με κίνδυνο να εκθέσουν τόσο τους συναδέλ
φους τους όσο και τους ασθενείς τους στον κορονοϊό. Συ
ζητιέται μάλιστα για τους υγειονομικούς, αν ζορίσει κι άλλο
η κατάσταση, να μην τίθενται καν σε καραντίνα! Αυτή είναι η
επιστήμη σας; Τα επιστημονικά πορίσματα για τη μεταδοτι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κότητα της Covid-19 αλλάζουν με βάση το αν υπάρχουν ερ
γαζόμενοι να καλύψουν τα κενά ή όχι; Ιδίως δε όταν μιλάμε
για μια από τις μεταδοτικότερες νόσους του ανθρώπου (...)
Η χρόνια υποστελέχωση όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί
εν μέσω πανδημίας αλλά έχει ενταθεί αφού σε σχέση με την

ίδια περίοδο πέρσι, το "Λαϊκό" μετράει περίπου 100 λιγότερους εργαζόμενους (λόγω αναστολής, λόγω συνταξιοδότησης,
λόγω νόσησης κλπ.). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοροϊδί
ας που υφιστάμεθα αποτελεί και το γεγονός ότι με έγγραφο

της ΥΠΕ, 1 επιμελητής παθολόγος που εργάζεται στις κλι
νικές Covid του νοσοκομείου, "διατάχθηκε" να μεταφερθεί
στο Σισμανόγλειο για 1 μήνα», καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.

77 νεκροί, 31,59% αύξηση
στις εισαγωγές
Στο μεταξύ, άλλοι 77 ασθενείς με COVID έχασαν χτες τη
ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των απωλειών
στις 21.637 από την αρχή της πανδημίας.
Παράλληλα, κατά 31,59% αυξήθηκαν χτες οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα δημόσια νοσοκομεία φτάνο
ντας τις 654, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 670, από
τους οποίους οι 565 (84,33%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερι
κώς εμβολιασμένοι.
Επιβεβαιώθηκαν επίσης 24.246 νέα κρούσματα, εκ των
οποίων 9.347 εντοπίστηκαν στην Αττική, 2.392 στη Θεσ
σαλονίκη, 511 είναι υπό διερεύνηση. Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.592.460.
Σημειώνεται ότι τη βδομάδα 3 - 9 Γενάρη, το σύνολο των
ασθενών ηλικίας 4 -18 ετών είναι 43.386, αποτελώντας
το 18% στο σύνολο των κρουσμάτων.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, χτες η Επιτροπή Εμπειρογνω
μόνων αποφάσισε την παράτασή τους για μια βδομάδα.
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 Εγκληματική η μετατροπή του «Σισμανόγλειου» και
πάλι σε νοσοκομείο COVID Μαζικές προσλήψεις προσω
...
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Εγκληματική η μετατροπή
του «Σισμανόγλειου»
και πάλι σε νοσοκομείο COVID
Μαζικές προσλήψεις προσωπικού και άμεση
επίταξη των ιδιωτικών θεραπευτηρίων απαιτούν
και οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αττικής
Την αντίθεσή του στη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε εμβολιαστικά κέντρα και μονοθεματικά νοσοκομεία COVID έχει διατυπώσει με ομό
φωνες αποφάσεις τον τελευταίο χρόνο και το ΔΣ της Ενωσης Ιατρών Νοσο
κομείων Αθήνας - Πειραιά.
«Εν μέσω του εξελισσόμενου κύματος της πανδημίας, αντί να εφαρμοστεί
ένα νέο, εξισορροπημένο σχέδιο που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τό
σο τα COVID περιστατικά όσο και την υπόλοιπη νοσηρότητα, όπως έχει προ
τείνει επανειλημμένα η ΕΙΝΑΠ με τις προτάσεις της, εφαρμόζεται ξανά η α
ποτυχημένη συνταγή της μετατροπής ολόκληρων νοσοκομείων αποκλειστι
κά για COVID περιστατικά, χωρίς την ενίσχυσή τους με το απαραίτητο ιατρι
κό προσωπικό.
Το υπουργείο Υγείας αποφάσισε στις 7/1/2022 τη μετατροπή του "Σισμανόγλειου" σε νοσοκομείο αποκλειστικά για COVID ασθενείς, με το ίδιο μει
ωμένο ιατρικό προσωπικό πνευμονολόγων και παθολόγων που εδώ και δύο
χρόνια λειτουργεί σε συνθήκες υπερεργασίας και υπερεφημέρευσης, και με
υποχρεωτική ένταξη σε 7 νεοσυσταθέντα Τμήματα COVID όλων των υπόλοι
πων ειδικευμένων και ειδικευόμενων γιατρών των υπόλοιπων ειδικοτήτων»,
υπογραμμίζει το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, εκφράζοντας ομόφωνα την κατηγορηματική
αντίθεσή του με αυτήν την απόφαση και με όποια μελλοντική για άλλο νοσο
κομείο, καθώς «το "Ιισμανόγλειο" προσφέρει με τα Τμήματά του και τις εξειδικευμένες Μονάδες του (Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Μονάδα Μελέτης
Υπνου, Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων, Επεμβατικός Αγγειογράφος, Μονάδα
Εξωσωματικής Λιθοτριψίας, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Αλλεργιολογικό
και Ρευματολογικό Ιατρείο) πολύτιμες δημόσιες υπηρεσίες Υγείας και εί
ναι το δεύτερο σε δυναμικότητα εξειδικευμένο νοσοκομείο σε πνευμονολογικά περιστατικά στο λεκανοπέδιο».
«Η μετατροπή του "Σισμανόγλειου" σε αποκλειστικά COVID νοσοκομείο
ξανά, μαζί με την από 15 μηνών μετατροπή και του "Αμαλία Φλέμινγκ" σε
νοσοκομείο COVID, στερεί ολοκληρωτικά τον Βορειοανατολικό Τομέα του
λεκανοπεδίου από δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, οδηγεί στην κατάρρευση της
πνευμονολογικής εφημερίας του λεκανοπεδίου και στην έμμεση πριμοδότη
ση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων της περιοχής», υπογραμμίζει η ΕΙΝΑΠ και
απαιτεί από το υπουργείο Υγείας να αναθεωρήσει αυτόν τον σχεδίασμά και
να προχωρήσει άμεσα σε:
• Αμεσες μόνιμες προσλήψεις πνευμονολόγων, παθολόγων αναισθησιολόγων, θωρακοχειρουργών και νοσηλευτικού προσωπικού σε «Σισμανόγλειο» «Αμαλία Φλέμινγκ», ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα Πνευμονολογικά και
Παθολογικά Τμήματα χωρίς συνθήκες υπερεργασίας και υπερεφημέρευσης,
όπως ζητούν οι υγειονομικοί εδώ και έναν χρόνο.
• Συνέχιση της μη COVID λειτουργίας του (χειρουργικός τομέας, Καρδιολο
γικό Τμήμα και εξειδικευμένες μονάδες του νοσοκομείου).
• Επίταξη των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και ένταξή τους στη γενική εφη
μερία του λεκανοπεδίου για COVID περιστατικά και των ΜΕΘ τους, χωρίς ό
ρους και προϋποθέσεις, ώστε να αποσυμφορηθούν τα δημόσια νοσοκομεία.
• Διατήρηση της μη COVID λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ και ανα
λογική κατανομή των κλινών COVID ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις
ανάγκες της πανδημίας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 24ωρη απεργία σήμερα ενάντια στην αναστολή των
εφημεριών
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

24ωρη απεργία σήμερα ενάντια
στην αναστολή των εφημεριών
ε 24ωρη απεργία
προχωρούν σήμε
ρα Πέμπτη οι εργα
ζόμενοι στο Γενικό Νοσο
κομείο Παίδων Πεντέλης
(συμπεριλαμβανομένης της
λειτουργίας του εμβολιαστικού κέντρου), μετά τη
χτεσινή μαζική Γενική Συ
νέλευση που πραγματοποί
ησαν, παρουσία της προ
έδρου και του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, καθώς και μελών του
ΔΣ τιης ΟΕΝΓΕ.
Η απόφαση πάρθηκε ως
απάντηση στην επικίνδυ
νη και αντιεπιστημονική απόφαση του
υπουργείου Υγείας στις 6/1 να αναστα
λούν οι εφημερίες του ΓΝ Παίδων Πεντέ
λης, για τη μετατροπή του σε mega εμβολιαστικό κέντρο παιδιών.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση επιτρο
πής εκπροσώπων με τον Θ. Πλεύρη, κατά τη
διάρκεια της οποίας ο υπουργός Υγείας πρό
βαλε ως επιχείρημα καθησυχασμού ότι η ανα
στολή των εφημεριών θα αφορά ...3-4 βδο
μάδες, αποσιωπώντας την ακόμη πιο οδυνη
ρή πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί για
τις λαϊκές οικογένειες, οι οποίες είτε θα κλη
θούν πάλι να περιμένουν με τις ώρες στα ή
δη φρακαρισμένα επείγοντα των Νοσοκομεί
ων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυρι
άκού», είτε θα αναγκαστούν να πληρώσουν
στον ιδιωτικό τομέα.
Με τη σημερινή απεργία τους οι εργαζό
μενοι απαιτούν να συνεχιστεί απρόσκοπτα η

Σ
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συμμετοχή του νοσοκομείου στο πρόγραμμα
εφημεριών του λεκανοπεδίου, δηλαδή καθη
μερινές εφημερίες 08.00 - 14.30 και 24ωρη
εφημερία κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και δεύτερη
Κυριακή του μήνα.
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση με τη συγκε
κριμένη απόφαση επιφορτίζει άλλο ένα νοσο
κομείο με το εμβολιαστικό έργο, δημιουργώ
ντας επιπλέον κινδύνους και για τα παιδιά που
θα καλούνται να εμβολιαστούν σε ένα περι
βάλλον το οποίο με ευθύνη της κυβέρνησης
(αντιεπιστημονικές οδηγίες, όπως η μείωση
της καραντίνας σε 5 μέρες για τους νοσούντες
υγειονομικούς) έχει μετατραπεί σε υγειονομι
κή βόμβα. Να σημειωθεί ότι εδώ και πάνω α
πό έναν χρόνο η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί την πλήρη
απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον εμβο
λιασμό του πληθυσμού.
Την απεργιακή απόφαση των εργαζομένων
στο Παίδων Πεντέλης καλύπτει και το ΔΣ της
ΕΙΝΑΠ.
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 Η τέταρτη δόση αναβάλλεται για την ώρα
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

18-19

Επιφάνεια 1211.08
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

Κυκλοφορία:

11760
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ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Η τέταρτη δόση
αναβάλλειαι
για ιην ώρα

ναβολή φαίνεται να παίρνει
το... τσίμπημα του γενικού
πληθυσμού με τέταρτη δόση,
καθώς παρά την επέλαση της Ομικρον και την επιτάχυνση της φαρ
μακοβιομηχανίας για τη δημιουργία
ενός νέου ενισχυμένου εμβολίου,
οι επιστημονικές παρατηρήσεις
καταλήγουν ότι το προτεινόμενο
εμβολιαστικό σχήμα με τρεις δό
σεις προστατεύει σημαντικά τον
πληθυσμό. Υπό τις εξελίξεις αυτές η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στη
χώρα μας κρατά στάση αναμονής,
με καλά πληροφορημένες πηγές να
υπογραμμίζουν στα «ΝΕΑ» πως το
συγκεκριμένο θέμα δεν έχει ακόμη
τεθεί επισήμως στο τραπέζι των
συζητήσεων. Αντιθέτως, δίνεται
έμφαση στην ανάγκη εντατικο
ποίησης του προγράμματος που
εστιάζει στα οφέλη της ενισχυτικής
δόσης για το σύνολο του ενήλικου
πληθυσμού.
Αλλωστε, τα πρόσφατα στοιχεία
που δημοσιεύτηκαν από την Αρχή
Υγειονομικής Ασφάλειας τηςΒρετανίας(ΐίκ Health Security Agency)
δείχνουν πως τρεις μήνες μετά την
ενισχυτική δόση η προστασία ένα
ντι βαριάς νόσησης που θα οδη
γούσε σε νοσηλεία παραμένει σε
υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 90%
γική για εμβολιασμό με την πάροδο
ακόμη και στον ευάλωτο πληθυ
του χρόνου, καθιστώντας σαφές
σμό 65 ετών και άνω. Αντίστοιχα,
ότι δεν μπορούμε να χορηγούμε
στις αρχές της εβδομάδας ο Ευ
συνεχώς αναμνηστικές δόσεις κάθε
ρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
τρεις-τέσσερις μήνες».
εξέφρασε δεύτερες σκέψεις για τηνανάγκη χορήγησης μιας τέταρτης
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ. Το Ισρα
αναμνηστικής δόσηςστον γενικό
ήλ, από την άλλη, που βρίσκεται
πληθυσμό. «Οι επαναλαμβανόμενοι
πάντα ένα βήμα μπροστά στο πρό
εμβολιασμοί σε σύντομα χρονικά
γραμμα ανοσοποίησης, έχει ήδη
διαστήματα δεν θα μπορούσε να
ανάψει το «πράσινο φως» για τη
είναι μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη
χορήγηση τέταρτης δόσης στους
πρακτική» ήταν η τοποθέτηση του
πλέον ευάλωτους, δηλαδή στους
επικεφαλής για την εμβολιαστική
πολίτες άνω των 60 ετών, αλλά και
στρατηγική του Οργανισμού, Μάρ
στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
κο Καβαλέρι. Ο ίδιος, δε, σημείωσε
που απειλείται από την επέλαση
με νόημα, «πρέπει να εξετάσουμε
της Ομικρον. Και παρότι τα πρώτα
ποια θα είναι η καλύτερη στρατηστοιχεία τουνοσοκομείου Sheba

Α

Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν όπ
τρεις μήνες μειά ιην ενισχυπκή δόση
η προσιασία ένανιι βαριάς νόσησης που
θα οδηγούσε σε νοσηλεία παραμένει σε υψηλά
επίπεδα, αγγίζοντας ίο 90% ακόμη και
στον ευάλωτο πληθυσμό 65 ετών και άνω

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δείχνουν πενταπλασιασμό των αντι
σωμάτων, οι ειδικοί επιμένουν πως
θα χρειαστεί χρόνος για να αποκρυπτογραφηθεί η αποτελεσματι
κότατα του τέταρτου τσιμπήματος.
Υπό τις εξελίξεις αυτές, οι ίδιες
πηγές σημειώνουν στα «ΝΕΑ» ότι
η σκέψη για επαναληπτική δόση,
τρεις μήνες μετά την τρίτη δόση,
δεν είναι σενάριο που έχει απορριφθεί από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμού.
Προς το παρόν, όμως, στις έως
τώρα άτυπες συζητήσεις οι επιστή
μονες εστιάζουν σε συγκεκριμένες
ηλικιακές κατηγορίες, δηλαδή στη
δεξαμενή των πολιτών άνω των 50
ετών. Και προσθέτουν ότι τα μέλη

της Επιτροπής παρακολουθούν
παράλληλα και τα επιδημιολογικά
δεδομένα, καθώς, σύμφωνα με το
επικρατέστερο σενάριο, το κύμα
της Ομικρον θα είναι σαρωτικό αλ
λά και βραχύτερο συγκριτικά με τα
προηγούμενα. Συνεπακόλουθα και
εφόσον επιβεβαιωθεί, είναι πιθα
νόν να μη συντρέχει λόγος για τη
διενέργεια τέταρτης δόσης στον

γενικό πληθυσμό τους επόμενους
μήνες.
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ. «Η Ομικρον με την
ταχύτητα της μετάδοσης που έχει
μπορεί να εγκαταστήσει μια ανοσία
σε ένα υψηλό ποσοστό του πληθυ
σμού.. .Και στο παρελθόν έχουμε επι
δημίες που σιγά σιγά υποχώρησαν
με αυτή τη μεταβολή της σύστασης,
της σύνθεσης του ιού» επισήμανε
πρόσφατα η πρόεδρος της Επιτροπής
Μαρία Θεοδωρίδου. Η ίδια, εντού
τοις, προειδοποίησε πως εγκυμονεί
πάντα ο κίνδυνος ανάδυσης ενός νέ
ου, πιο νοσογόνου στελέχους: «Ενας
ιός ο οποίος μας έχει δώσει τόσες
παραλλαγές μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα μπορεί να μας δώσει και
στη συνέχεια. Επομένως οι εταιρείες,
που ετοιμάζουν το δικό τους εμβόλιο
με μια ίσως διαφορετική σύνθεση,
έχουν κατά νου την πιθανότητα να
υπάρξει μια διαφορετική εξέλιξη από
αυτή της εξασθένησης του ιού στο
περιβάλλον».
Υπενθυμίζεται πως οι έλληνες
επιστήμονες ενέκριναν τη χορή
γηση της τέταρτης δόσης σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, που
θα χορηγείται τρεις μήνες μετά την
τρίτη ή αναμνηστική δόση και αφορά
περίπου 250.000 άτομα. Η απόφαση
αυτή ελήφθη έπειτα από κλινικές
παρατηρήσεις που δείχνουν τη χα
μηλή ανοσολογική απόκρισή τους
στα εμβόλια.
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 Η τέταρτη δόση αναβάλλεται για την ώρα
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
13-01-2022

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στους 670 εκτοξεύτηκε
ο αριθμός των
διασωληνωμένων
Εντονο προβληματισμό προκαλούν
οι «σκληροί δείκτες» που μαρτυ
ρούν ότι η αποσυμπίεση στο ΕΣΥ
αργεί. Σύμφωνα με την έκθεση του
ΕΟΔΥ, το τελευταίο 24ωρο ακόμη
77 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη
ζωή τους, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων εκτοξεύτηκε στους
670 (από 640). Σε ό,τι δε αφορά το
προφίλ των ασθενών με σοβαρές
επιπλοκές που νοσηλεύονται στις
ΜΕΘ, η διάμεση ηλικία τους είναι τα
64 έτη, εκ των οποίων το 79,9% έχει
υποκείμενο νόσημα ri/και ηλικία
70 ετών και άνω.Επιπλέον, μεταξύ
των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, οι 565 (84,33%)
είναι ανεμβολίαστοιή μερικώς εμβο
λιασμένοι και οι 105 (15,67%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Αναφορικά,
με τις ημερήσιες εισαγωγές ο αριθ
μός τους αντίστοιχα παραμένει σε
υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας σέ ένα
μόνον 24ωρο τις 578. Τέλος, κατα
γράφτηκαν επιπλέον 24.246 νέα
κρούσματα, εκ των οποίων 9.347
στην Αττική και 2.392 στη Θεσσα
λονίκη.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κινητοποιήσεις στο Παίδων Πεντέλης
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 290.02 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-01-2022
760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κινητοποιήσεις στο Παίδων
Πεντέλης
Κινητοποιήσεις εργαζομένων για τη
μετατροπή του νοσοκομείου σε
εμβολιαστικό κέντρο και Γ.Σ. εργαζομένων
παρούσας της Παγώνη, που ζήτησε έκτακτη
συνάντηση με την ηγεσία του υπ. Υγείας
μετά και την παραδοχή Γκάγκα
Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι εργαζόμενοι στο
Παίδων Πεντέλης, καθώς, παρά τις αρχικές διαβεβαιώ
σεις, τελικά το νοσοκομείο μεταιρέπεται για έξι εβδομάδες
σε εμβολιαστικό κέντρο.
Οι εργαζόμενοι, στη συνέλευση που πραγματοποίησαν χθες
με τη συμμετοχή της ΕΙΝΑΠ, αποφάσισαν δυναμικές κινητο
ποιήσεις διεκδικώντας να μην απαξιωθεί το νοσοκομείο και να
παραμείνει εντός του συστήματος εφημεριών. Η πρόεδρος της
Ένωσης Ματίνα Παγώνη, που ήταν παρούσα στη συνέλευ
ση των εργαζομένων, έχει ζητήσει έκτακτη συνάντηση με την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Το Παίδων Πεντέλης, ως ένα από τα τρία παιδιατρικά νοσο
κομεία της Αττικής, εξυπηρετεί τεράστιο όγκο πολιτών, από τη
βορειοανατολική Αττική και τη Λαυρεωτική μέχρι και την Εύ
βοια. Μάλιστα, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της ΟΕΝΓΕ Πάνο Παπανικολάου, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2021 και
μέχρι σήμερα έχουνγίνει μόνο στο παιδιατρικό τμήμα 1.342 ει
σαγωγές και εξετάστηκαν συνολικά 11.055 παιδιά, εκ των οποί
ων τα 750 ήταν θετικά σε κορωνοϊό.

Παραδοχή από Γκάγκα για κόψιμο εφημεριών
Νωρίτερα η Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση,
ομολόγησε αυτό που αποκάλυψε πρώτο το avgi.gr, ότι ουσιαστι
κά το Παίδων τίθεται εκτός εφημεριών. Η αναπληρώτρια υπουρ
γός Υγείας, προσπαθώντας να ωραιοποιήσει την απόφαση της κυ
βέρνησης, τόνισε ότι «θέλουμε να συνεχίσει τη λειτουργία και να
την αυξήσει», ωστόσο συμπλήρωσε ότι για έξι εβδομάδες θα ανα
σταλούν οι βραδινές εφημερίες που γίνονται Δευτέρα και Πέμπτη.
Λίγα 24ωρα πριν, συγκεκριμένα τη Δευτέρα, η Μ. Γκάγκα
επισκέφθηκε το Παίδων και δήλωσε ότι το νοσοκομείο θα εξα
κολουθήσει να λειτουργεί πλήρως και να δέχεται τακτικά περι
στατικά για νοσηλείες, χειρουργεία και τακτικά ιατρεία.
Επίσης υποστήριξε ότι η κυβερνητική απόφαση ελήφθη για
να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών. Υπενθυμίζε
ται, πάντως, ότι στο παρελθόν η πολιτική ηγεσία του υπουργεί
ου Υγείας διαβεβαίωνε πως η εμβολιαστική διαδικασία θα απο
κοπεί από τις νοσοκομειακές μονάδες και το βάρος θα αναλάβει ο τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Σήμερα, όχι μόνο δεν
βγαίνει ο εμβολιασμός από τα νοσοκομεία, αλλά δημιουργείται mega εμβολιαστικό κέντρο στο Παίδων Πεντέλης.
«Υπάρχουν αντιρρήσεις, το καταλαβαίνω» πρόσθεσε η Μίνα
Γκάγκα, ενώ υποστήριξε ότι πριν παρθεί η απόφαση είχε συ
νομιλίες με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.
«Θέλουμε να συνεχίσει τη λειτουργία του το Νοσοκομείο Παί
δων Πεντέλης, γι’ αυτό και ανοίγουμε θέσεις για νοσηλευτικό
προσωπικό, ενώ θα σταλούν και μεταπτυχιακοί φοιτητές από
το Πανεπιστήμιο Αθηνών» κατέληξε.

Ανχώνης Ραυτόπουλος
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