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 «Κάν' το όπως στη Δυτική Μακεδονία»
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 864.2 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-01-2022

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

«Κάν το όπως
στη Δυτική Μακεδονία»
Άρθρο - παρέμβαση ίου Σωκράτη Σωτηρόπουλου,
προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Γενικού Συμβούλου ΠΟΕΔΗΝ
ριν λίγες μέρες σε ένα νομό μακριά από εμάς, παρου
σιάστηκε μελέτη σκοπιμότητας που είχε παραγγείλει ο
Δήμαρχος Κοζάνης σχετικά με τον ανασχεδιασμό του
«υγειονομικού χάρτη» και την «αναβάθμιση υγειονομικών
υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας». «Τροχιοδεικτικό υψη
λής ευκρίνειας, που υπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τον κυ
βερνητικό στόχο για κλείσιμο περιφερειακών νοσοκομείων ή
μετατροπή τους σε αγροτικά ιατρεία και δημιουργία νέου, οι
κονομικότερου μοντέλου, με ταυτόχρονη είσοδο ιδιωτών», χα
ρακτηρίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

Π

Ενώ είναι προφανείς οι ελλεί συστημάτων, επιλέγει το μοντέλο
ψεις σε κλίνες, γιατρούς και νο «Hub-and-Spoke» (Κόμβου και
σηλευτές σε όλη την επικράτεια, Ακτίνας) με δορυφορικά νοσο
μέσα στην πανδημία ,η μελέτη κομεία «Ακτίνας» τα οποία έχουν
για τις πολύπαθες περιοχές της περιορισμένη λειτουργικότητα.
Κοζάνης, της Φλώρινας, της Κα Στην αναμόρφωση των περιφε
στοριάς, των Γρεβενών και της ρειακών υγειονομικών δομών
Πτολεμαΐδας προτείνει ένα κεν που αλλάζουν χαρακτήρα περι
τρικό νοσοκομείο, με μεταφορά λαμβάνονται κατά περίπτωση
προσωπικού από τα υφιστάμενα, διαγνωστικά τμήματα, ημερήσια
τα οποία θα μετατραπούν σε μο νοσηλεία, Μονάδα Τεχνητού
νάδες «αναμορφωμένης δυναμι Νεφρού , χειρουργικές υπηρε
κότητας με γενικές υπηρεσίες σίας βραχείας νοσηλείας , Μο
διάγνωσης και υγειονομικής νάδες Γηριατρικής Φροντίδας ,
φροντίδας».
νόσου Αλτσχάιμερ , διαχείρισης
Ενώ σήμερα στα πέντε νοσοκο Πόνου καθώς επίσης Μονάδες
μεία υφίστανται 685 κλίνες, οι Αποκατάστασης και Αποθερα
συνολικές κλίνες που θα προκύ- πείας.
ψουν θα είναι 645! Το προκλη
τικό είναι πως η μελέτη,
παρότι εκπονήθηκε εν μέσω
πανδημίας, δεν έλαβε καθό
λου υπόψη της τις ανάγκες
υγείας που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας.
-Μελέτη «λαγός»
Η τελική μελέτη 190 σελίδων
έγινε από την εταιρεία
για κλείσιμο
«Ascenti Way» σε συνεργασία
νοσοκομείων.
με το Εργαστήριο Οργάνωσης
& Αξιολόγησης Υπηρεσιών
Από
τη Δυτική
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Μακεδονία, ξεκινούν
Αθηνών (ΕΚΠΑ), με τη ση
οι συγχωνεύσεις
μείωση ότι αποτελεί «βάση
για ανάπτυξη γόνιμου, εποι
του ΕΣΥ με αφορμή
κοδομητικού διαλόγου με
τους εμπλεκόμενους φορείς την αναπροσαρμογή του
και την Κοινωνία των Πολι
«υγειονομικού χάρτη»
τών» και ότι «χρήζει περαι
τέρω διαβούλευσης για την
οριστικοποίηση των δομών
-Σχεδιάζουν
και του συνολικού ανασχεδια
σμού», ο οποίος όμως ξεκά
«οικονομικότερο»
θαρα
βασίζεται
στους
μοντέλο δημόσιας
«στρατηγικούς στόχους του
υπουργείου Υγείας»!!! Η με
περίθαλψης
λέτη συντάχθηκε επικαλού
μενη
διεθνείς
«τάσεις»
με είσοδο ιδιωτών
αναμόρφωσης υγειονομικών
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Πανό στην είσοδο της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας. ανάρτησαν οι εργαζόμενοι επικρίνοντας
τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την Δημόσια Υγεία και διεκδικώντας ισχυρό ρόλο για το Νοσοκο
μείο την επόμενη περίοδο.
Έχουν σημασία όλες αυτές οι
πληροφορίες με τις λεπτομέρειες
και τις πηγές που αναφέρουμε,
γιατί ενδέχεται «μάλλον είναι σί
γουρο» ότι κάτι παρόμοιο σχε
διάζεται και για τα νοσοκομεία
της περιφέρειας μας. Ήδη έχει
ξεκινήσει έντονη δημόσια συζή
τηση περί αναμόρφωσης του
υγειονομικού χάρτη και καθόδου
της αναπληρώτριας Υπουργού
Υγείας που ελπίζουμε θα δώσει
διευκρινήσεις.
Είναι γνωστές όλες οι πρακτικές
που οδήγησαν στην διάλυση της
δημοσίας υγείας στην Ηλεία. Το
νοσοκομείο του Πύργου αδυνα
τεί να ανταπεξέλθει των αυξημέ
νων αναγκών που επωμίσθηκε
άδικα. , αφενός μεν λόγω της
πανδημίας και αφετέρου λόγω
της διάλυσης των υπολοίπων
δομών που θα μπορούσαν να
δράσουν υποστηρικτικά και να
αποσυμφορήσουν την κατά
σταση.
Οι άξιοι εργαζόμενοι εκεί, δί
νουν καθημερινή μάχη φτάνοντάς στα όριά της εξάντλησης και
των ανθρωπίνων αντοχών. Κα
θημερινά πλέον το δημοσιογρα
φικό δελτίο είναι φορτωμένο με
την δυσχερή διαχείριση της κα

τάστασης, τις καταγγελίες ασθε
νών και την απόγνωση του ντό
πιου πληθυσμού, θα θέλαμε
ειλικρινά την αρωγή της κυβέρ
νησης έστω και την ύστατη ώρα
για την σωστή φροντίδα και πε
ρίθαλψή των συμπολιτών μας.
Η κατάσταση πλέον τείνει να
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και
το τελευταίο που θα θέλαμε να
ακούσουμε αυτή την χρονική
στιγμή από τα κυβερνητικά χείλη
,αντί για μάχιμες νοσηλευτικές
μονάδες, εξαγγελίες για γηρια
τρική περίθαλψη, ιατρεία δια
χείρισής πόνου και μονάδες
αποκατάστασης και αποθερα
πείας.
Ζητάμε και διεκδικούμε ουσια
στική επαναλειτουργία των πα
θολογικών και χειρουργικών
κλινικών, άνοιγμα της νέας πτέ
ρυγας και αξιοποίηση των ιατρι
κών συσκευών που αραχνιάζουν
υπερσύγχρονης
τεχνολογίας.
Κίνητρα για προσλήψεις μονί
μου ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού.
Επιστροφή όλων όσων είναι σε
αναστολή εργασίας, μονιμοποί
ηση συμβασιούχων και ένταξη
των υγειονομικών στα βαρέα και
ανθυγιεινά.

Δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο
θα παρουσιαστεί μια αντίστοιχη
«μελέτη» και στα δικά μας νοσο
κομεία όπως στην Κοζάνη ή
ποιοι θα αναλάβουν τον ρόλο
του «λαγού» για να διαμορφώ
σουν το αντίστοιχο κλίμα. Ένα
όμως να γνωρίζουν.
Είμαστε υποψιασμένοι και απο
φασισμένοι. Δεν θα επιτρέψουμε
άλλους πειραματισμούς και κα
κοποίηση της Δημόσιας Υγείας.
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 Να επαναλειτουργήσει η κλινική στο Αίγιο
Πηγή:
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Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 126.62 cm² Κυκλοφορία:
:

1
14-01-2022

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Να επαναλειτουργήσει
η κλινική στο Αίγιο
Επαναλειτουργία της χειρουργικής
κλινικής του Νοσοκομείου Αίγιου
με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό
προσωπικό ζητά με ερώτησή του ο
βουλευτής του ΚΚΕ Αχάϊας Νίκος
Καραθανασόπουλος.
Όπως τονίζει: «Τη στιγμή που τα
νοσοκομεία του νο
μού μετατρέπονται σε
μονοθεματικά για άλ
λη μια φορά την τε
λευταία τριετία και που
μειώνεται η χρηματο
δότηση από τον κρα
τικό προϋπολογισμό
των νοσοκομείων, το
νοσοκομείο του Αίγι
ου υπολειτουργεί σε
Ο κ. Νίκος
βάρος των αναγκών
Καραθανασόπουλος
των κατοίκων της Αιγιαλείας και του προ
σωπικού του, το οποίο εργάζεται με
εξουθενωτικά ωράρια.
Τελευταία εξέλιξη η αναστολή της
τακτικής λειτουργίας της Χειρουρ
γικής Κλινικής λόγω έλλειψης προ
σωπικού, μιας και έχουν απομείνει
4 ιατροί ειδικευμένοι -εκ των οποί
ων ο ένας εργάζεται με σύμβαση
ορισμένου χρόνου που λήγει σε λί
γους μήνες- χωρίς ειδικευόμενους
ιατρούς. Την ίδια ώρα που οι ίδιοι
ιατροί καλούνται να καλύψουν και
το εμβολιασπκό κέντρο σε διπλοβάρδια με την εφημερία και μάλι
στα με χρωστούμενες εφημερίες.
Η κατάσταση αυτή αποτελεί άλλη μια
απόδειξη της υποστελέχωσης των νοσοκο
μείων και της λειτουρ
γίας τους στη λογική
του κόστους. Με το
«νέο ΕΣΥ» να προοιω
νίζει ακόμα χειρότερες
ημέρες για τους ασθε
νείς με μίνιμουμ πα
ροχές, συγχωνεύσεις,
κλείσιμο νοσοκομείων
και γενίκευση της ελα
στικής εργασίας για το
προσωπικό».
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 Κενά θα φέρει η λήξη των συμβάσεων
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
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Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 409.83 cm² Κυκλοφορία:
:

1
14-01-2022
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

κενά θα φέρει
η λήξη των συμβάσεων
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

πορεί ο υψηλός αριθμός των
κρουσμάτων από τα μέσα Δε
κεμβρίου μέχρι και σήμερα σε
όλη τη χώρα, αλλά και στην Ήπειρο
και τα Ιωάννινα, να μην έχει μετα
φραστεί και σε δραματική πίεση στα
νοσοκομεία, με τις νοσηλείες ασθε
νών, να παραμένουν σταθερές,
ωστόσο η εικόνα αυτή αφενός είναι
δυναμική άρα μπορεί να αλλάξει
οηοιαδήποτε στιγμή και αφετέρου
υπάρχουν παράμετροι που μπορούν
να δημιουργήσουν τελείως διαφορε
τικές συνθήκες.

Μ

Μία από τις βασικές παραμέτρους
που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο
τα νοσοκομεία στην περιοχή και ειδικά
του ΠΓΝI έχει να κάνει με τον μεγάλο
αριθμό συμβασιούχων εργαζόμενων
οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στις
31 Μαρτίου. Μόνο στο ΠΓΝΙ στο τέλος
Μαρτίου λήγουν οι συμβάσεις 400 ερ
γαζόμενων διαφόρων ειδικοτήτων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για συμβάσεις
54 ειδικευόμενων νοσηλευτών στα
ΤΕΠ και στις ΜΕΘ, 150 επικουρικών
διαφόρων ειδικοτήτων (τραυματιοφο
ρείς, βοηθοί θαλάμου κ.λπ), αλλά και
200 εργαζόμενων με συμβάσεις ορι
σμένου χρόνου, στη σίτιση και την κα
θαριότητα.
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης που
κήρυξε πανελλαδικά η ΠΟΕΔΗΝ, στα
δύο νοσοκομεία της πόλης πραγμα
τοποιήθηκαν συμβολικές παραστάσεις
διαμαρτυρίας με τους συμβασιούχους
στο ΠΓΝΙ να έχουν τον πρώτο λόγο
ενόψει μάλιστα και της σημερινής εκ
δίκασης των ασφαλιστικών μέτρων για
την ανανέωση των συμβάσεων των
εργαζόμενων με συμβάσεις ορισμέ
νου χρόνου.
Έτσι, ο Αλέξανδρος Μάρκου ως εκ
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πρόσωπος των συμβασιούχων, ο Γ.
Φλούδας, πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζόμενων, ο Γ. Πρέντζας, μέλος
του ΔΣ του Συλλόγου και της Αγωνι
στικής Συσπείρωσης Υγειονομικών και
ο Μπάμπης Παππάς ως εκπρόσωπος
της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής
Κίνησης Ιατρών, μίλησαν στα τοπικά
μέσα για τις συνθήκες που αντιμετω
πίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και
τον κίνδυνο που διατρέχει αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης με
προσωπικό, να τιναχθεί στον αέρα.

Στο Χατζηκώστα
Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο
νοσοκομείο Χατζηκώστα, με τους εκ
προσώπους των εργαζομένων από
τον Σύλλογο και συγκεκριμένα τον
πρόεδρο Κων. Καλαμπάκα και τον
Γεώρ. Γεωργάρα από την Αγωνιστική
Συσπείρωση Υγειονομικών, να τονί
ζουν πως αν δεν ενισχυθούν τα νοσο
κομείο με νέες προσλήψεις και αν δεν
ανανεωθούν οι συμβάσεις των επι

κουρικών, τότε τα περισσότερα νοσο
κομεία της χώρας θα βάλουν λουκέτο.
«Σε όλη τη χώρα 7.000 υγειονομικοί
είναι σε αναστολή και 2000 ακόμη,
νοσούν αυτή τη στιγμή. Η υποστελέχωση γίνεται περισσότερο εμφανής
από ποτέ αυτήν την περίοδο, και γί
νεται ακόμη πιο έντονη με το μεγάλο
κύμα των συνταξιοδοτήσεων», ανέ
φερε ο κ. Καλαμπάκας.
«Η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των
νοσοκομείων μιλάνε διαρκώς για ετοι
μότητα να αντιμετωπίσουν κάθε έκτα
κτο σενάριο, η πραγματικότητα όμως
τους διαψεύδει. Το ίδιο προσωπικό
ανακυκλώνεται και χρησιμοποιείται
για να καλύψει τα κενά που προκύ
πτουν καθημερινά χωρίς να γίνονται
νέες προσλήψεις και χωρίς να ανανε
ώνονται οι συμβάσεις ή να μονιμοποι
ούνται οι συμβασιούχοι, κάποιοι από
τους οποίους εργάζονται για οκτώ ή
και περισσότερα χρόνια στις ίδιες θέ
σεις», σημείωσε ο κ. Γεωργάρας.
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 Δεν λέει να τελειώσει ο διασυρμός του Αδώνιδος
Γεωργιάδη στο ζήτημα των μοριακών ελέγχων
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10-11

Επιφάνεια 1096.32
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

Κυκλοφορία:

8330

1

ΠΟΕΔΗΝ

w H iiutaHN εξεαεσε με τιιιρειρα tijs
τονΓεωργιάδη, ανακοινώνοπαε ότι
τα δημόοια νοσοκομεία ορομηθεύοπαι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δεν λέει να τελειώσει ο διασυρμός του Αδώνιδος Γεωργιάδη στο
ζήτημα των μοριακών ελέγχων
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

10-11

Δεν λέει να τελειώσει ο διασυρμός
του Αδώνιδος Γεωργιάδη στο ζήτη
μα των μοριακών ελέγχων και στο
γεγονός πως επί δύο χρόνια έκανε
τα «στραβά μάτια» στην αισχροκέρ
δεια σε βάρος των πολιτών.
Μετά τους δύο δημάρχους, τον σύλ
λογο γονέων ενός σχολικού ιδρύ
ματος στον Εύοσμο και τον σύλ
λογο εργαζομένων της Θεσσαλονί
κης, χθες και η ΠΟΕΔΗΝ εξέθεσε
τον υπουργό Ανάπτυξης, κάνοντας
γνωστό ότι και τα δημόσια νοσο
κομεία προμηθεύονται μοριακούς
ελέγχους με κόστος κάτω των 20 ευ
ρώ!
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, δη
μόσια νοσοκομεία έχουν αναρτήσει
στη Δι@υγεια διαγωνισμό για τη δι
ενέργεια PCR και βρήκαν από ιδιω
τικά διαγνωστικά κέντρα τιμές κά
τω των 18 ευρώ, που είχε οριστεί ως
ανώτερη, ενώ, όπως αναφέρουν,
ήδη επεξεργάζονται προσφορές για
17,97 ευρώ!
«Τα Νοσοκομεία “Γεννηματάς”
και “Αγιος Δημήτριος” Θεσσαλο
νίκης στις 27/04/2021 κατοχύρω
σαν διαγωνισμό δαπάνης 20.000 ευ
ρώ για τη διενέργεια PCR σε ιδιωτι
κό διαγνωστικό κέντρο με τιμή 25,90
ευρώ, όταν το πλαφόν τότε για PCR
ήταν 60 ευρώ» κατήγγειλε η ΠΟΕ
ΔΗΝ και πρόσθεσε:
«Τώρα, τα ίδια νοσοκομεία
έχουν αναρτήσει στη Δι@υγεια δι
αγωνισμό για τη διενέργεια PCR
και βρήκαν τιμές από ιδιωτικά δι
αγνωστικά κέντρα κάτω των 18 ευ
ρώ, που είχε ορισθεί ως ανώτερη τι
μή. Ηδη, επεξεργάζονται προσφο
ρές που είναι 17,97 ευρώ».
Η νέα καταγγελία της ΠΟΕ
ΔΗΝ αποδεικνύει με τον πλέον σα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

14-01-2022

φή τρόπο ότι, αν το Ελληνικό Δημό
σιο είχε την πολιτική βούληση, θα
μπορούσε να προμηθευτεί μορια
κούς ελέγχους σε πολύ χαμηλές τι
μές και να τους διαθέτει δωρεάν,
τουλάχιστον σε όσους πολίτες έρ
χονταν σε επαφή με επιβεβαιωμένα
κρούσματα, δηλαδή να πράξει ό,τι
κάνει κάθε ευρωπαϊκό κράτος που
σέβεται τους πολίτες του.

Αισχροκέρδεια
Ωστόσο, για να κρύψει τις ευθύνες
της στο ζήτημα της αισχροκέρδειας
εις βάρος χιλιάδων πολιτών, η κυ
βέρνηση Μητσοτάκη έχει... ξαμο
λήσει τον Αδωνι Γεωργιάδη για το
σύνηθες ρεσιτάλ εντυπώσεων. Αυ
τή τη φορά, όμως, ο «εθνικός ψεύ
της» αποτυγχάνει παταγωδώς και
μετατρέπεται σε «σάκο του μποξ»
από όλες τις θεσμικές και κοινωνι
κές ομάδες, που του αποδεικνύουν
πως τα κατάφεραν καλύτερα στη
λειτουργία του ανταγωνισμού.
Για το ζήτημα των μοριακών ελέγ
χων που είναι οι ακριβότεροι στην
Ε.Ε. μίλησε και ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ωστόσο
απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα
γιατί δεν συνταγογραφούνται, λέγο
ντας γενικόλογα και αοριστίες.
«Στη χώρα μας έχει επιλεγεί ένα
μοντέλο που περιλαμβάνει τη δωρε
άν διάθεση πολλών self tests, πολλά
σημεία για να γίνονται δωρεάν rapid
και PCR, όπως κάνουν όλες οι χώ
ρες, με το μοριακό τεστ να συνδέ
εται κυρίως με επιβεβαίωση νόσησης και σε ανεμβολίαστους» είπε ο
υπουργός Υγείας, ο οποίος ισχυρί
στηκε ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στο «testing». Κοινώς, άλλα
λόγια να αγαπιόμαστε...
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 «Καμπανάκι» για τις συμβάσεις εργαζομένων που
λήγουν
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 572.72 cm² Κυκλοφορία:
:

1

14-01-2022
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΠΝΙ ■ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

«Καμπανάκι» για τις συμβάσεις εργαζομένων που λήγουν
Παραστάσεις διαμαρτυρίας στα δυο νοσοκομεία των Ιωαννίνων
Στα... κάγκελα για αρκετούς και διαφορετικούς λόγους, εξα
κολουθούν να βρίσκονται οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων των
Ιωαννίνων, σε μια χρονική περίοδο που η μετάλλαξη «Όμικρον»,
αλλάζει καθημερινά τα δεδομένα με τις νοσηλείες ασθενών.
Ειδικότερα, αν και αυτό το χρονικό διάστημα η πίεση στα δυο νο
σοκομεία και δεν είναι πολύ μεγάλη, όμως κάτι τέτοιο, μπορεί να
αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, καθώς υπάρχουν παράμετροι που
μπορούν να δημιουργήσουν τελείως διαφορετικές συνθήκες.
Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ του loannina TV, μία από τις βα
σικές παραμέτρους που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο τα νο
σοκομεία στην περιοχή και ειδικά του ΠΓΝΙ έχει να κάνει με τον με
γάλο αριθμό συμβασιούχων εργαζόμενων οι συμβάσεις των οποίων
λήγουν στις 31 Μαρτίου.
Μόνο στο ΠΓΝΙ στο τέλος Μαρτίου λήγουν οι συμβάσεις 400 ερ
γαζόμενων διαφόρων ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για συμ
βάσεις 54 ειδικευόμενων νοσηλευτών στα ΤΕΠ και στις ΜΕΘ, 150
επικουρικών διαφόρων ειδικοτήτων (τραυματιοφορείς, βοηθοί θα
λάμου κ.λπ), αλλά και 200 εργαζόμενων με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, στη σίτιση και την καθαριότητα.
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης που κήρυξε πανελλαδικά η ΠΟΕΔΗΝ, στα δύο νοσοκομεία της πόλης πραγματοποιήθηκαν συμβο
λικές παραστάσεις διαμαρτυρίας με τους συμβασιούχους στο ΠΓΝΙ
να έχουν τον πρώτο λόγο ενόψει μάλιστα και της σημερινής εκδί
κασης των ασφαλιστικών μέτρων για την ανανέωση των συμβάσεων
των εργαζόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Έτσι, ο Αλέξανδρος Μάρκου ως εκπρόσωπος των συμβασιού
χων, ο Γ. Φλούδας, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων, ο Γ.
Πρέντζας, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου και της Αγωνιστικής Συ
σπείρωσης Υγειονομικών και ο Μπάμπης Παππάς ως εκπρόσωπος
της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης Ιατρών, μίλησαν στα
τοπικά μέσα για τις συνθήκες που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύ
στημα υγείας και τον κίνδυνο που διατρέχει αν δεν ληφθούν άμεσα
μέτρα ενίσχυσης με προσωπικό, να τιναχθεί στον αέρα.

Στο «Χατζηκώστα»
Από την άλλη, παρόμοια είναι η κατάσταση και στο νοσοκομείο
Χατζηκώστα, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων από τον Σύλ
λογο και συγκεκριμένα τον πρόεδρο Κων. Καλαμπάκα και τον Γεώρ.
Γεωργάρα από την Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών, να τονί
ζουν πως αν δεν ενισχυθούν τα νοσοκομείο με νέες προσλήψεις
και αν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις των επικουρικών, τότε τα πε
ρισσότερα νοσοκομεία της χώρας θα βάλουν λουκέτο.
«Σε όλη τη χώρα 7.000 υγειονομικοί είναι σε αναστολή και 2000
ακόμη, νοσούν αυτή τη στιγμή. Η υποστελέχωση γίνεται περισσό
τερο εμφανής από ποτέ αυτήν την περίοδο, και γίνεται ακόμη πιο
έντονη με το μεγάλο κύμα των συνταξιοδοτήσεων», ανέφερε ο κ.
Καλαμπάκας.
«Η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των νοσοκομείων μιλάνε διαρκώς
για ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν κάθε έκτακτο σενάριο, η πραγ
ματικότητα όμως τους διαψεύδει. Το ίδιο προσωπικό ανακυκλώνε
ται και χρησιμοποιείται για να καλύψει τα κενά που προκύπτουν κα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θημερινά χωρίς να γίνονται νέες προσλήψεις και χωρίς να ανανε
ώνονται οι συμβάσεις ή να μονιμοποιούνται οι συμβασιούχοι, κά
ποιοι από τους οποίους εργάζονται για οκτώ ή και περισσότερα
χρόνια στις ίδιες θέσεις», σημείωσε ο κ. Γεωργάρας.

Καλύτερη εικόνα
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του loannina TV, ελα
φρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών στους
αριθμούς των υγειονομικών που έχουν νοσήσει και απουσιάζουν
από την εργασία τους, στα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων, αν και
είναι ακόμη πρόωρο να πει κάποιος, ότι έχει αντιμετωπιστεί το με
γάλο κύμα των κρουσμάτων, αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά.
Στο ΠΓΝΙ, ο αριθμός των νοσούντων υγειονομικών, αποκλιμακώθηκε σημαντικά από τις αρχές της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων Γ. Φλούδας, ενώ το μέτρο
της επιστροφής στην εργασία μετά από πενθήμερη καραντίνα,
εφαρμόζεται αυστηρά μόνον σε όσους ήταν ασυμπτωματικοί και
αφού υποβληθούν σε νέο αρνητικό τεστ.
«Νομίζω, ότι βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο από αυτό πριν
λίγες ημέρες, ενώ έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι έλεγχοι. Επίσης,
εφαρμόζεται πλέον σε συγκεκριμένου χώρο του νοσοκομείου, η
πρόβλεψη για rapid σε όλους τους εργαζόμενους, δύο φορές την
εβδομάδα, όπως είναι και η σύσταση από το υπουργείο για να απο
φύγουμε τυχόν διασπορά σε τμήματα και κλινικές που είναι δύ
σκολο να βρεθούν και αντικαταστάτες», σημείωσε ο κ. Φλούδας.
Στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα», ο αριθμός των υγειονομικών που
απουσιάζουν λόγω νόσησης είναι 35, με δέκα εξ αυτών, να είναι
γιατροί και οι υπόλοιποι νοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προ
σωπικό.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στο «Χατζηκώστα»

Κων. Καλαμπάκας εξέφρασε ωστόσο τον προβληματισμό και την
απορία του συνόλου των εργαζόμενων για τους λόγους, που ενώ
εφαρμόζεται η πενθήμερη καραντίνα για τους νοσήσαντες, που επι
στρέφουν στη συνέχεια στην εργασία τους, δε συμβαίνει κάτι ανά
λογο και με τους υγειονομικούς που έχουν τεθεί σε καθεστώς ανα
στολής και το υπ. Υγείας αρνείται να τους επαναφέρει στην εργα
σία τους.
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 «Σάκοι του μποξ» τα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών
Πηγή:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

Επιφάνεια 142.56 cm² Κυκλοφορία:
:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

«Σάκοι του μποξ» τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
εργασίας, φαίνεται πως είναι ο μονα
ε την πανδημία να οδεύει στην
τρίτη χρονιά, αλλά και τη διά
δικός τρόπος για την αποφυγή περαιτέ
δοση στην κοινότητα να είναι ιδιαίτε
ρω μετάδοσης και εισαγωγών στα νο
ρα αυξημένη εξαιτίας και της μεγάλης
σοκομεία.
μεταδοηκότητας λόγω της παραλλαγής
Η ανάγκη αυτή είναι πλέον κατανο
«Όμικρον», η επέκταση της επιδημιολοητή και από την κυβέρνηση και έτσι θα
γικής παρακολούθησης αποτελεί καθο
μπορούσε να ερμηνευθεί η ανακοίνω
λικό αίτημα όχι μόνο της επιστημονι
ση του υπουργού Υγείας θάνου Πλεύκής κοινότητας, αλλά και των συνδικαρη για αύξηση των σημείων ελέγχου
λισηκών φορέων.
με δωρεάν PCR test, με τη συνδρομή
Η χρησιμότητα της επέκτασης των
του Στρατού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημα
διαγνωστικών τεστ φάνηκε και από πς
σία για την αποσυμφόρηση των νοσο
κομείων και σε ό,π αφορά την περιοχή
πρώτες ημέρες λειτουργίας των σχολεί
ων, με δεδομένο και τον μεγάλο αριθμό
μας, την «ανακούφιση» του Πανεπιστη
παιδιών, αλλά και ενηλίκων, που είναι
μιακού Νοσοκομείου, όπου εδώ και αρ
ασυμπτωματικοί.
κετές εβδομάδες τα ΤΕΠ γεμίζουν κυ
Η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων
ριολεκτικά από πολίτες που θέλουν να
από τον ΕΟΔΥ, με αύξηση των σημεί
κάνουν δωρεάν μοριακό έλεγχο, όπως
ων ελέγχου, τόσο στην κοινότητα όσο
αναδείχθηκε και κατά τη χθεσινή ημέ
και σε επιλεγμένους χώρους, όπως
ρα πανελλαδικής δράσης για την υγεία,
σχολεία, μονάδες υγείας και χώρους
που πραγματοποιήθηκε με τη συμμε

Μ
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τοχή των Συλλόγων Εργαζομένων των
δύο νοσοκομείων.
Βέβαια, στα αιτήματα περιλαμβάνο
νται και οι πάγιες διεκδικήσεις για ενί
σχυση με μόνιμο προσωπικό, μέσω της
μονιμοποίησης των επικουρικών και
συμβασιούχων εργαζομένων, αλλά και
η χρηματοδότηση της υγείας.
«Τα ΤΕΠ έχουν γίνει σάκοι του μποξ,
δέχονται περιστατικά για διάγνωση, για
μοριακό έλεγχο, για κάθε λόγο. Υπάρχει
μεγάλη πίεση», σημείωσε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΠΓΝΙ
Γιώργος Φλούδας, επισημαίνοντας πως
πς επόμενες ημέρες θα γίνονται rapid
test σε όλους τους εργαζόμενους κατά
την είσοδό τους, όπως Αιτούσαν.
Αυτό έχει να κάνει και με την επι
στροφή των νοσούντων υγειονομικών,
προκειμένου, ανεξάρτητα από τον χρό
νο απομόνωσης και καραντίνας, που

τυπικά ισχύει, να μην κινδυνεύσει το
νοσοκομείο με διασπορά.
Την παραμονή τους στην εργασία ζη
τούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, που
προσέφεραν όλο αυτό το διάστημα της
πανδημίας και όχι μόνο, όπως τόνισε
ο εκπρόσωπός τους Αλέξανδρος Μάρ
κου, ενώ από την πλευρά της Αγωνισηκής Συσπείρωσης Υγειονομικών, ο
Γιώργος Πρέντζας επανέλαβε πως η κα
τάσταση στη δημόσια υγεία είναι «ποσοπκά και ποιοηκά χειρότερη» σε σχέση
με την έναρξη της πανδημίας.
Αντίστοιχοι είναι οι προβλημαησμοί που υπάρχουν και στο Νοσοκο
μείο «Χατζηκώστα», αφού οι ελλείψεις
έχουν χτυπήσει «κόκκινο», αφενός λό
γω των ανεμβολίαστων υγειονομικών
που έχουν τεθεί σε αναστολή, αφετέρου
λόγω του ιατρικού και λοιπού προσωπι
κού που νοσεί.

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεγάλη είναι διασπορά και στους
χώρους εργασίας, καθώς δεν υπάρχει
έλεγχος για την τήρηση των μέτρων,
αλλά και για την απομόνωση εργαζο
μένων που νοσούν, σύμφωνα με το
μέλος της διοίκησης του Εργατικού
Κέντρου Κώστα Ηλία.
Η δήλωση αυτή προέκυψε μετά την
κινητοποίηση έξω από το διοικητήριο
της περιφέρειας αλλά και την παρά
σταση διαμαρτυρία που ακολούθησε
με τα στελέχη της Πολιτικής Προστα
σίας και της διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας.
Στην συνάντηση, όπως είπε, αναδείχθηκαν οι ελλείψεις σε προσωπικό
για τη διαδικασία της ιχνηλάτησης και
τους ελέγχους, με ευθύνη της κεντρι
κής διοίκησης.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΑΤΣΗ
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 Να στηριχθεί το προσωπικό του ΕΣΥ που δίνει μάχη
με λιγότερες δυνάμεις
Πηγή:

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 296.16 cm² Κυκλοφορία:
:

1

14-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΞΑΝΘΟΣ:

Να στηριχθεί το προσωπικό
τον ΕΣΥ πον δίνει μάχη
με λιγότερες δυνάμεις
Με αφορμή το πανυγειονομικό συλλαλητήριο της
Πέμπτης 13/1 που διοργάνωσαν οι συνδικαλιστικοί
φορείς των γιατρών και των εργαζομένων του Νοσο
κομείου και των ΚΥ του Ρέθυμνου, ο βουλευτής και
τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε την ακό
λουθη δήλωση:
“Την ώρα που η
πίεση οτα νοσοκο
μεία αυξάνεται και
διαψεύδονται
για
άλλη μια φορά οι
προσδοκίες που είχε
δημιουργήσει η κυ
βέρνηση για γρήγορη
υποχώρηση της παν
δημίας λόγω της με
τάλλαξης Όμικρον,
το Υπουργείο Υγείας αντί να στηρίξει το ΕΣΥ, προχωρά
σε κινήσεις υπονόμευσης της δημόσιας περίθαλψης και
αυταρχισμού εναντίον των υγειονομικών ( βλ. αναστολή
εφημερίας του νοσοκομείου «Παίδων Πεντέλης» και
προσφυγή στα Δικαστήρια για να βγεί η 24ωρη απερ
γία των γιατρών παράνομη και καταχρηστική).
Αυτό δυναμιτίζει το εργασιακό κλίμα και εξαντλεί τις
ψυχοσωματικές αντοχές του προσωπικού που δίνει μια
άνιση μάχη σ’ αυτή τη νέα φάση με πολύ λιγότερες δυ
νάμεις ( λείπουν πάνω από 10.000 εργαζόμενοι σε
σχέση με πριν ένα χρόνο λόγω αναστολών εργασίας,
υγειονομικών που είναι σε καραντίνα και συνταξιοδοτήσεων)
Η μόνη λύση αυτή την ώρα είναι η άμεση πρόσληψη
στο ΕΣΥ όλων των διαθέσιμων υγειονομικών ( επιλαχόντες σε μόνιμες κρίσεις γιατρών , γιατροί και νοση
λευτές που είναι στις λίστες επικουρικού προσωπικού)
, καθώς και η εφαρμογή μιας ενιαίας ταχύτητας στο
σύστημα υγείας , με επιστράτευση όλων των διαθέσι
μων υγειονομικών δυνάμεων ( ΕΣΥ , ιδιωτικού τομέα
και ενόπλων δυνάμεων).
Έτσι θα διασφαλιστεί η ισόρροπη κατανομή των νοσηλευομένων με κορονοϊό με βάση τις υπάρχουσες κλί
νες και το ανθρώπινο δυναμικό σε όλη τη χώρα , ώστε
να μπορεί να συνδυαστεί η covid και η μη covid φρο
ντίδα στα δημόσια νοσοκομεία και να σταματήσουν να
υπάρχουν στο Λεκανοπέδιο και στη Θεσσαλονίκη νο
σηλευόμενοι ασθενείς με κορονοϊό εκτός κλινικών
covid και διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ .
Ταυτόχρονα είναι αναγκαία η στήριξη του ηθικού του
προσωπικού , με αναβάθμιση των εργασιακών, μισθολογικών και εκπαιδευτικών συνθηκών στο Δημόσιο Σύ
στημα Υγείας , με ένταξη των εργαζομένων του ΕΣΥ
στα ΒΑΕ και με διασφάλιση της μόνιμης εργασιακής
προοπτικής των συμβασιούχων.
Στηρίζουμε τον αγώνα των υγειονομικών για αξιόπι
στη δημόσια περίθαλψη, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια
των εργαζομένων και των ασθενών

Δήλωση για την υποστήριξη
του αγώνα των υγειονομικών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
9-11

Επιφάνεια 3169.73
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

Κυκλοφορία:

8330

ΠΟΕΔΗΝ

Στουβ 80
οι νέοι
θάνατοι
από Covid!

Αμείωτη συνεχίζεται η πίεση στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας από την
επέλαση της μετάλλαξης Ομικρσν,
την ώρα που η χώρα θρήνησε ακό
μα 80 ανθρώπους το τελευταίο
24ωρο. Σε πολύ υψηλά ποσοστά
παραμένουν οι διασωληνωμένοι,
ενώ ακόμα μία ημέρα οι εισαγω
γές έφτασαν τις 587. Αλλά και τα
καταγεγραμμένα κρούσματα ήταν
20.409, ωστόσοο δείκτης θετικότητας ξεπέρασε το 6%, καθώς ο αριθ
μός των ελέγχων που έγιναν ήταν

220.000.
Με τα 20.409 νέα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις

Οσο η κυβέρνηση συνεχίζει να καμαρώνει
για τη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού
και να προαναγγέλλει το τέλος της πανδημί
ας τόσο τα δημόσια νοσοκομεία της επικρά
τειας δοκιμάζονται από ης ελλείψεις προσω
πικού και την πίεση από ης αυξημένες νοση
λείες και διασωληνώσεις.
Η επικράτηση της παραλλαγής Ομικρον (ραίνε
ται πως έχει προκαλέσει αισιοδοξία σε όλο τον
κόσμο. Στην Ελλάδα, όμως, όπως έχει αναφέρει
και ο καθηγητής Επιδημιολογίας του Stanford
Γιάννης Ιωαννίδης, τα πράγματα θα συνεχίσουν
να είναι δύσκολα εξαιτίας των λαθεμένων επιλο
γών της κυβέρνησης.
Πράγματι, η επιστροφή στην κανονικότητα
στη χώρα μας φαίνεται πως θα αργήσει να έρ

τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοί
νωσε χθες το απόγευμα ο ΕΟΔΥ,
ο συνολικός αριθμός των μολύνσε
ων ανέρχεται σε 1.612.869 (ημερή
σια μεταβολή +13%), εκ των οποί
ων το 49,9% αφορά άνδρες. Με
βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσμα
τα των τελευταίων επτά ημερών,
621 θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 2336
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Οι 80 νέοι θάνατοι ασθενών
από τον Covid-19 ανεβάζουν τον
συνολικό αριθμό των θυμάτων
από την έναρξη της επιδημίας σε

21.732, το 95% των οποίων είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 664 (59,9% άνδρες), η διάμε
ση ηλικία τους είναι 65 έτη και το
79,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. Μετα
ξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 554 (83,43%) εί
ναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμ
βολιασμένοι και 110 (1637%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 3.863 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών με
Covid-19 στα νοσοκομεία της επι
κράτειας είναι587 (ημερήσια μετα
βολή -10(24%). Ο μέσος όρος εισα
γωγών του επταημέρου είναι 577
ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρου
σμάτων είναι τα 36 έτη (εύρος από
0,2 έως 106 έτη),ενώηδιάμεση ηλι
κία των θανόντων είναι τα 78 έτη
(εύρος από 02 έως 106 έτη).
Οσον αφορά τη γεωγραφική
κατανομή των μολύνσεων, στην
Αττική εντοπίστηκαν 7.758 νέα
κρούσματα και στη Θεσσαλονί
κη 1.966.

θει... Κι αυτό διότι είμαστε οι μόνοι σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ενωση οι οποίοι έχουμε διασωλη

νοσοκομεία στενάζουν από τον αυξημένο ρυθ
μό εισαγωγών, αλλά και στην επαρχία.

και σε άλλα κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας,
όπως το Αττικόν, που κάθε φορά που εφημερεύ

νώσεις εκτός ΜΕΘ, λιγότερο υγειονομικό προ
σωπικό απ’ όσο είχαμε πριν από την έναρξη της
πανδημίας και, φυαικά, παντελή απουσία Πρω
τοβάθμιας Υγείας.
Την ίδια ώρα έχουμε μια κυβέρνηση που,
αντί να δώσει λύσεις στα παραπάνω προβλήμα
τα, επιλέγει να απολύει υγειονομικούς, να δίνει
το ελεύθερο στους ιδιώτες να κάνουν διαλογή
ασθενών, ενώ δεν προχωρά σε προσλήψεις μό
νιμων γιατρών και νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Το μείγ
μα αυτό είναι που έχει δημιουργήσει μια άκρως

Χθες οι υγειονομικοί του Ευαγγελισμού
πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του

ει επιστρατεύονται 100 ράντζα, το «Σωτηρία»,
στο οποίο μια απλή κλίνη για Covid περιστατικά
έχει γίνει είδος προς εξαφάνιση, αλλά και στο
Κρατικό Νίκαιας, όπου οι ελλείψεις έχουν γονα
τίσει τους υγειονομικούς.
Τα «ρεκόρ» εισαγωγών, όμως, σπάνε και
στα ΤΕΠ της Θεσσαλονίκης, την ώρα που σπς
ΜΕΘ δεν υπάρχει κενή κλίνη και οι διασωλη
νώσεις εκτός μονάδων είναι η νέα δυσάρεστη

εκρηκτική κατάσταση στα περισσότερα νοσο

νεωθούν οι συμβάσεις τους» μας είπε η αντιπρό
εδρος στο Δ.Σ. των εργαζόμενων Φωτεινή Κα-

κομεία της χώρας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο
στην Αττική, της οποίας πλέον τα περισσότερα

νοσοκομείου, διαμαρτυρόμενοι για τις τραγικές
εικόνες που εξελίσσονται σε ένα από τα μεγαλύ
τερα νοσοκομεία της χώρας, αλλά και για τους
συναδέλφους τους, οι συμβάσεις των οποίων
λήγουν στις 31 Μαρτίου.
«Μόνο στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός εί
ναι σχεδόν 900 άτομα με συμβάσεις σε σύνολο
3.200 εργαζομένων που θα φύγουν, αν δεν ανα

ρυστινάκη. Μεγάλα, όμως, είναι τα προβλήματα

«κανονικότητα» του συστήματος υγείας. Γεμά
τα προβλήματα είναι και τα νοσοκομεία της Αχαΐας, ενώ αυξημένη είναι και η πίεση στο ΕΣΥ της
Κρήτης, όπου τις τελευταίες ημέρες οι εισαγω
γές ανεβαίνουν σταθερά.

η Ενώ η κυβέρνηση καμαρώνει για τη διαχείριση τηε ππνδημίαε, τα δημόοια
νοσηλευτικά ιδρύματα δοκιμάζονται από τιε ελλεΐιμειε προσωπικού
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 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

1
9-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

W Η ΠΟΕΔΗΝ εζέβεοε με τη{οειρά τηε
τονΓεωργιάδη, ανακοινώνονταε ότι
τα δημόσια νοσοκομεία αρομηδεύοπαι
Opnvos στο Αγρίνιο!
«Εφυγε» από τον
ιό ανεμβοΑίαστοε
ιερέαε, πατέραε
δύο παιδιών!
Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αγρίνι
ου μετά τον θάνατο του 41χρσνου ιερέα Γιώργου Λαζούρα από επιπλοκές του κορσνοιόύ. Ο ιερωμένος, που
ήταν πατέρας δύο παιδιών και δεν είχε κάνει το εμβό
λιο κατά του Covid-19, άφησε χθες την τελευταία του
πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου,όπου
μεταφέρθηκε την Τρίτη, έχοντας προηγουμένως διασωληνωθεί στο Νοσοκομείο Αγρίνιου.
Στο μεταξύ, ακόμη μία νέα γυναίκα, από την ίδια
περιοχή, έχασε τη μάχη γιατη ζωή, καθώς οι επιπλοκές
του ιού επιδείνωσαν ραγδαία τη βεβαρημένη κατάστα
ση της υγείας της. Πρόκειται για μια 42χρονη που νο
σηλευόταν αρχικά στο Νοσοκομείο ταυ Αγρίνιου και
λίγες ημέρες μετά δια
κομίστηκε διασωληνωμένη στο Πανεπι
στημιακό Νοσοκο
μείο του Ρίου, όπου
εξέπνευσε.
Την ίδια ώρα, ο
γιος μιας 68χρονης
γυναίκας από την
Κρήτη που πέθανε
από επιπλοκές του
ιού απηύθυνε έκκλη
ση προς όλους μέσα
από τον προσωπικό
του λογαριασμό στο
facebook να ακούνε
τους γιατρούς και να
εμβολιάζονται.
«Η μάνα μας ήταν υγιέστατη, χωρίς κανένα υποκεί
μενο νόσημα και με πολλά χρόνια καλής ζωής μπροστά
της. Ομως πολλές φορές οι λάθος άνθρωποι και οι λά
θος “συμβουλές” μπορούν να οδηγήσουν σε βαθύ πό
νο και σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Σας παρακαλούμε. Ακούστε την επιστήμη. Ακούστε τους ειδικούς.
Εμβολιαστείτε και προστατέψτε τους εαυτούς σας και
τους συνανθρώπους σας» γράφει, μεταξύ άλλων, στο
συγκινητικό του μήνυμα.
Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε χθες μια
ανεμβολίαστη νοσηλεύτρια περίπου 55 ετών από τη
Λιβαδειά, η οποία διασωληνώθηκε. Οι γιατροί χαρα
κτηρίζουν κρίσιμη την κατάσταση της υγείας της, κα
θώς πάσχει από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Στη
μονάδα Covid του Νοσοκομείου Βόλου βρίσκονται 47
ασθενείς.
Τέλος, πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για 15 ημέρες επιβλήθηκε σε κατάστημα
εστίασης της πόλης των Ιωαννίνων για πελάτη χωρίς
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

> «·
I
I
ι
»

Εκκληση από
τον γιο 68xpoviis
αρνήτριαεπου
πέδανε: «Ακούστε
! tous ειδικούε!
Εμβολιαστείτε»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Πηγή:

ESPRESSO

Δεν λέει να τελειώσει ο διασυρμός
του Αδώνιδος Γεωργιάδη στο ζήτη
μα των μοριακών ελέγχων και στο
γεγονός πως επί δύο χρόνια έκανε
τα «στραβά μάτια» στην αισχροκέρ
δεια σε βάρος των πολιτών.

Μετά τους δύο δημάρχους, τον σύλ
λογο γονέων ενός σχολικού ιδρύ
ματος στον Εύοσμο και τον σύλ
λογο εργαζομένων της Θεσσαλονί
κης, χθες και η ΠΟΕΔΗΝ εξέθεσε
τον υπουργό Ανάπτυξης, κάνοντας
γνωστό ότι και τα δημόσια νοσο
κομεία προμηθεύονται μοριακούς
ελέγχους με κόστος κάτω των 20 ευ
ρώ!
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, δη
μόσια νοσοκομεία έχουν αναρτήσει
στη Δι@υγεια διαγωνισμό για τη δι
ενέργεια PCR και βρήκαν από ιδιω
τικά διαγνωστικά κέντρα τιμές κά
τω των 18 ευρώ, που είχε οριστεί ως
ανώτερη, ενώ, όπως αναφέρουν,
ήδη επεξεργάζονται προσφορές για
17,97 ευρώ!
«Τα Νοσοκομεία “Γεννηματάς”
και “Αγιος Δημήτριος” Θεσσαλο
νίκης στις 27/04/2021 κατοχύρω
σαν διαγωνισμό δαπάνης 20.000 ευ
ρώ για τη διενέργεια PCR σε ιδιωτι
κό διαγνωστικό κέντρο με τιμή 25,90
ευρώ, όταν το πλαφόν τότε για PCR
ήταν 60 ευρώ» κατήγγειλε η ΠΟΕ
ΔΗΝ και πρόσθεσε:
«Τώρα, τα ίδια νοσοκομεία
έχουν αναρτήσει στη Δι@υγεια δι
αγωνισμό για τη διενέργεια PCR
και βρήκαν τιμές από ιδιωτικά δι
αγνωστικά κέντρα κάτω των 18 ευ
ρώ, που είχε ορισθεί ως ανώτερη τι
μή. Ηδη, επεξεργάζονται προσφο
ρές που είναι 17,97 ευρώ».
Η νέα καταγγελία της ΠΟΕ
ΔΗΝ αποδεικνύει με τον πλέον σα

Σελ.:

1
9-11

φή τρόπο ότι, αν το Ελληνικό Δημό
σιο είχε την πολιτική βούληση, θα
μπορούσε να προμηθευτεί μορια
κούς ελέγχους σε πολύ χαμηλές τι
μές και να τους διαθέτει δωρεάν,
τουλάχιστον σε όσους πολίτες έρ
χονταν σε επαφή με επιβεβαιωμένα
κρούσματα, δηλαδή να πράξει ό,τι
κάνει κάθε ευρωπαϊκό κράτος που
σέβεται τους πολίτες του.

Αισχροκέρδεια
Ωστόσο, για να κρύψει τις ευθύνες
της στο ζήτημα της αισχροκέρδειας
εις βάρος χιλιάδων πολιτών, η κυ
βέρνηση Μητσοτάκη έχει... ξαμο
λήσει τον Αδωνι Γεωργιάδη για το
σύνηθες ρεσιτάλ εντυπώσεων. Αυ
τή τη φορά, όμως, ο «εθνικός ψεύ
της» αποτυγχάνει παταγωδώς και
μετατρέπεται σε «σάκο του μποξ»
από όλες τις θεσμικές και κοινωνι
κές ομάδες, που του αποδεικνύουν
πως τα κατάφεραν καλύτερα στη
λειτουργία του ανταγωνισμού.
Για το ζήτημα των μοριακών ελέγ
χων που είναι οι ακριβότεροι στην
Ε.Ε. μίλησε και ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ωστόσο
απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα
γιατί δεν συνταγογραφούνται, λέγο
ντας γενικόλογα και αοριστίες.
«Στη χώρα μας έχει επιλεγεί ένα
μοντέλο που περιλαμβάνει τη δωρε
άν διάθεση πολλών self tests, πολλά
σημεία για να γίνονται δωρεάν rapid
και PCR, όπως κάνουν όλες οι χώ
ρες, με το μοριακό τεστ να συνδέ
εται κυρίως με επιβεβαίωση νόσησης και σε ανεμβολίαστους» είπε ο
υπουργός Υγείας, ο οποίος ισχυρί
στηκε ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στο «testing». Κοινώς, άλλα
λόγια να αγαπιόμαστε...

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

Σκθηρά απάντηση των υγειονομικών
του Παίδων ΠεντέΑη$
στην αγωγή Πϋεύρη για να κριθεί
παράνομη η απεργία ions
Με αγωγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών απά
ντησε χθες ο θάνος Πλεύρης, ζητώντας να
κριθεί παράνομη και καταχρηστική η απερ
γία των εργαζομένων στο Παίδων
Πεντέλης. Το νοσοκομείο είναι ένα από τα μόλις τρία
δημόσια νοσοκομεία
Παίδων και εξυπηρε
τεί μεγάλο αριθμό παι
διών - όχι μόνο από
την Αττική αλλά και
από όμορους νομούς.
Εδώ και έναν χρό
νο συμμετέχει ενεργά
στο εμβολιαστικό πρό
γραμμα παιδιών και ενη
λίκων, με τέσσερα εμβολιασηκά κέντρα στο νοσοκομείο και
ένα στο Σισμανόγλειο, ενώ λειτουργούν
απρόσκοπτα η Παιδιατρική Κλινική, η Κλι
νική Covid-19 και το Τμήμα Επειγόντων Πε
ριστατικών.
«Το νοσοκομείο πρέπει να συνεχίσει να
λειτουργεί. Εξυπηρετούμε πάνω από 250400 παιδιά σε καθημερινή βάση, ενώ την
ίδια ώρα συνεχίζουμε τους εμβολιασμούς»
υποστήριξε ο διευθυντής της Παιδιατρικής
Κλινικής του Παίδων Πεντέλης Κωνσταντί
νος Παηατζίμας.
Οπως ήταν αναμενόμενο, η νέα αντιδημοκραηκή πρόκληση Πλεύρη δεν έμεινε
αναπάντητη από την Ομοσπονδία Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝ-

Το... ξεκαθάρισε ο θεριστοκΑέοοε:
«Πρόσημο 100 ευρώ τον μήνα
axons ανεμβοθΐαστοοε άνω των 60»
Να βάλει τέλος στο κυβερνητι
κό αλαλούμ που έχει προκληθεί με την επιβολή του διοικηηκού προστίμου των 100 ευρώ
στους ανεμβολίαστους πολί
τες άνω των 60 ετών επιχείρη
σε χθες ο γενικός γραμμα
τέας Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Μάριος Θεμιστοκλέους,
ο οποίος ξεκαθάρισε μιλώ
ντας σε ραδιοφωνικό σταθμό
ότι από ης 17 Ιανουάριου όσοι
δεν εμβολιάζονται θα πληρώ
νουν πρόσημο 100 ευρώ τον
μήνα. Διευκρίνισε, ωστόσο, όη
μόνο για τον Ιανουάριο το πρό
σημο θα είναι 50 ευρώ, λόγω
του όη η εφαρμογή του συγκε
κριμένου μέτρου ξεκινάει σπς
16 του μήνα.
Ο Μάριος Θεμιστοκλέους
ανέφερε πως ο αριθμός των
ατόμων από 60 ετών και άνω
που έχουν κάνει μία δόση ή
έχουν κλείσει ραντεβού είναι
γύρω στους 210.000, ενώ αυ
τοί που έχουν εμβολιαστεί πλή
ρως είναι 170.000, προσπαθώ
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ΓΕ), η οποία προέβη σε καταγγελία της
αγωγής που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας
κατά της απεργίας. Στη σχεπκή ανακοίνω
ση γίνεται λόγος για οργή που προκαλεί η επίκληση της προστα
σίας της δημόσιας υγείας
από την κυβέρνηση και
το υπουργείο.
«Δεν έχουν δικαί
ωμα να την επικαλού
νται αυτοί που παίζουν
στα ζάρια την υγεία
και τη ζωή μας καθη
μερινά, που δεν διστά
ζουν να θέσουν σε κίν
δυνο τη ζωή παιδιών, ανα
στέλλοντας την 24ωρη εφη
μερία ενός νοσοκομείου που
από τον Σεπτέμβριο έως σήμερα έχει εξε
τάσει πάνω από 11.000 παιδιά, από τα οποία
750 Covid θεηκά, και έχει νοσηλεύσει μόνο
στην Παιδιατρική Κλινική πάνω από 1.300
παιδιά» λέει η ΟΕΝΓΕ.
Ο υπουργός Υγείας απέδειξε πως μπο
ρεί να είναι απόλυτα συγκαταβαηκός απέ
ναντι στις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, να
μην προβλημαηζεται καθόλου για το υπο
στελεχωμένο ΕΣΥ και να μη συγκινείται
από το δράμα που βιώνουν όσοι ασθενείς
χρειάζεται να πάνε σε δημόσιο νοσοκο
μείο, αλλά απέναντι στους γιατρούς, που
διεκδικούν να παραμείνει ανοιχτό το νοσο
κομείο τους, δείχνει μηδενική ανοχή.

ντας, έτσι, να αποδείξει πως
η υποχρεωτικότητα απέδω
σε καρπούς. Διευκρίνισε, επί
σης, ότι έχουν λυθεί όλα τα
ζητήματα με τους πολίτες που
έχουν εμβολιαστεί στο εξωτε
ρικό, συμπεριλαμβανομέ
νων και όσων έχουν
κάνει το ρωσικό
εμβόλιο Σπούτ
νικ.
«Για να
επιβληθεί
πρόστιμο σε
κάποιον πρέ
πει να είναι
κάτοικος Ελλά
δος. Για όσους εί
ναι κάτοικοι Ελλάδος
και έχουν εμβολιαστεί πλήρως
στο εξωτερικό λειτουργεί ηλε
κτρονική πλατφόρμα αναγνώ
ρισης (emvolio.gov.gr)» εξή
γησε. Για τους εμβολιασμούς
των παιδιών ο γ.γ. του υπουρ
γείου Υγείας σημείωσε: «Χθες
ανοίξαμε γύρω στα 7.000 ρα
ντεβού σης καινούργιες εμβο-

λιασηκές γραμμές στο Παίδων
Πεντέλης. Από χθες το βράδυ
έχουν κλειστεί 2.000 ραντε
βού, άρα υπάρχουν διαθέσι
μα ραντεβού και στην Ατπκή».
Πρόσθεσε δε όη για τα παιδιά
θα ισχύει το πιστοποιηό εμβολιασμού
και μετά την πα
ρέλευση του
επτάμηνου.
Την ίδια
ώρα ο κ. Θε
μιστοκλέους
συνέχισε το
«μότο» του εκ
βιασμού προς
τους πολίτες,
αφήνοντας πλήρως
ανοιχτό το ζήτημα της επέκτα
σης της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού στους άνω
των 50 ετών. «Το ζήτημα αυτό
θα εξεταστεί από την κυβέρ
νηση με βάση την πορεία της
πανδημίας και τότε θα αποφα
σίσουμε για το ηλιιαακό όριο».
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ΠΟΕΔΗΝ

πανδημία

yujr.

Απάτην m
κοροϊδία
της «επίταξης»
στο Βατερλό της
επιστράτευσης
• 40% αύξηση νοσηλειών
την τελευταία εβδομάδα
• Ράντσα στα δημόσια
νοσοκομεία, άδειες οι
μισές «επιταγμένες»
ιδιωτικές κλίνες, που
πληρώνονται κανονικά!
• Αναπάντητη η
καταγγελία του Ιατρικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης
• Εξωφρενική επίθεση
του Θ. Πλεύρη στον αγώνα
τού Παίδων Πεντέλης
ΣΕΛ. 16-18
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Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΟΤΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΠΟ

Το επιτελικό χάος οδηγεί σε Βατερλό
Ο ΙΣΘ καταγγέλλει ότι μεταξύ άλλων καλούνται γιατροί που
εργάζονται σε ΜΕΘ τριών ιδιωτικών κλινικών της πόλης, οι
οποίες νοσηλεύουν και ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία,
με αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική η λειτουργία τους

►Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

πό την αστο
χία μέχρι το...
Βατερλό δυο
μήνες δρό
μος. Είναι
δυστυχώς η
δραματική
διαπίστωση
που έκανε ο
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσα
λονίκης (ΙΣΘ) σχολιάζοντας
την επιστράτευση γιατρών
η οποία υποτίθεται θα βοη
θούσε, έστω λίγο, το Εθνικό
Σύστημα Υγείας στην αντι
μετώπιση της πανδημίας.
Υπεράνω κάθε υποψίας για
αντιπολιτευτική διάθεση,
ο ΙΣΘ με χθεσινή του ανα
κοίνωση κατήγγειλε ουσια
στικά ως καταγέλαστη την
κυβερνητική οργάνωση της
επιστράτευσης και σε όσα
ανέφερε δεν έλαβε καμιά
απάντηση.
Ο ΙΣΘ τιτλοφορεί χαρα
κτηριστικά την ανακοίνωση
«Δυστυχώς τις αστοχίες της
προηγούμενης επιστράτευ
σης διαδέχτηκε το Βατερλό
της σημερινής», θυμίζοντας
εξαρχής ότι «σε επιστολή
μας προς την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας στις 7/1
είχαμε διατυπώσει προτά
σεις και είχαμε ζητήσει να
επανεξεταστεί το θέμα της
επιστράτευσης», προτάσεις
οι οποίες προφανώς δεν έγι
ναν αποδεκτές.
Γι' αυτό και μετά από
έκτακτη συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου
του Συλλόγου αναγκάστηκε
πριν περιγράφει τι συνέβη
με τη δεύτερη επιστράτευση
να υπενθυμίσει τις «αστοχί
ες» της πρώτης (19/10/2021)
όταν «είχαν κληθεί προς
επιστράτευση, μεταξύ των
άλλων, συνάδελφος εγκυμο
νούσα, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του 424
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καθώς και συνάδελφοι με
σοβαρά προβλήματα υγεί
ας». Παρά ταύτα όμως «δυ
στυχώς δεν αξιοποιήθηκε
στο έπακρον η εθελοντική
προσφορά για εφημερίες
στο ΕΣΥ ιδιωτών αναισθησιολόγων η οποία προέκυψε μετά από συντονισμό του
ΙΣΘ κατόπιν αιτήματος των
υγειονομικών περιφερειών».
Κι έτσι φτάσαμε στο ση
μείο, όπως καταγγέλλει ο
ΙΣΘ, «να έχουν επιστρατευ
τεί Αναισθησιολόγοι-Εντατικολόγοι που εργάζονται σε
ΜΕΘ τριών ιδιωτικών κλινι
κών της πόλης μας οι οποίες
νοσηλεύουν και ασθενείς
από τα δημόσια νοσοκομεία
με αποτέλεσμα να καθίστα
ται προβληματική η λειτουρ
γία τους. Επιστρατεύτηκαν
7 από τους 10 Αναισθησιολόγους ιδιωτικού μαιευτη
ρίου της πόλης με 24ωρη
εφημερία που πραγματο
ποιεί 4.500 τοκετούς τον
χρόνο. Επιστρατεύτηκαν 5
από τους 6 μόνιμους Αναισθησιολόγους που εξυπηρε
τούν τα χειρουργεία άλλης
ιδιωτικής κλινικής, δύο εκ

*

Χωρίς να ληφθεί
υπόψη κανένα
ηλικιακό κριτήριο,
επιστρατεύτηκαν γιατροί,
μεταξύ των οποίων και
κάποιοι άνω των 70 ετών,
αλλά και γιατροί για να
εργαστούν σε νοσοκομεία
εκτός Θεσσαλονίκης
χωρίς καμία πρόνοια για
τη μετακίνησή τους και τη
διαμονή τους εκεί

των οποίων εφημερεύουν
και στη μονάδα εντατικής
θεραπείας της κλινικής. Επι
στρατεύτηκαν συνάδελφοι
χωρίς να ληφθεί υπόψη κα
νένα ηλικιακό κριτήριο, με
ταξύ των οποίων και κάποιοι
άγω των 70 ετών. Τέλος, επι
στρατεύτηκαν συνάδελφοι
για να εργαστούν σε νοσο
κομεία εκτός Θεσσαλονίκης
χωρίς καμία πρόνοια για τη
μετακίνησή τους και τη δια
μονή τους εκεί».
Πραγματικά δεν έχει κα
νείς τι να πρωτοθαυμάσει
από το επιτελικό... οργανω
τικό χάος και μάλλον είναι
μάταιη η έκκληση του ΙΣΘ
προς τις υπηρεσίες του
υπουργείου «να προβούν
άμεσα σε διορθωτικές κι
νήσεις, αντιλαμβανόμενοι
ότι δεν απευθύνονται σε
τουρίστες και να δείξουν
τη στοιχειώδη σοβαρότητα
και σεβασμό στους συνα
δέλφους που καλούνται να
προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους, διορθώνοντας άμεσα
τα λάθη τους». Ο ΙΣΘ ζητά
να διασφαλιστεί αξιοπρεπής
διαμονή και ασφαλής μετα
κίνηση για τους γιατρούς
που εντέλλονται να μετακι
νηθούν εκτός του τόπου κα
τοικίας τους και κάνει γνω
στό ότι «για άλλη μια φορά
θα καλύψει με συμβόλαιο
αστικής ευθύνης όλους τους
επιστρατευμένους συναδέλ
φους».
Απαντώντας σε σχετική
ερώτηση χθες βράδυ κατά
την ενημέρωση για την πο
ρεία της πανδημίας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγεί
ας Μίνα Γκάγκα αρκέστηκε
να πει ότι 71 γιατροί έχουν
αναλάβει καθήκοντα στην
3η ΥΠΕ και 59 στην 4η ΥΠΕ,
ότι υπάρχουν κάποια φύλλα
πορείας που δεν έχουν επιδοθεί και κάποιες αιτήσεις
εξαίρεσης.
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ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ενημέρωση στον ελληνικό λαό για την πορεία

*

της πανδημίας έδωσαν χθες ομοσπονδίες και συνδικάτα που
πραγματοποίησαν συγκέντρωση και συνέντευξη Τύπου έξω
Κινητοποιήσεις
από το υπουργείο Υγείας. Η ΠΟΕΔΗΝ, η ΟΕΝΓΕ, ενώσεις εκ
για ενίσχυση
παιδευτικών και συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ
και όχι
ζήτησαν άμεση ενίσχυση και όχι ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, όπως
ιδιωτικοποίηση
και επιτάξεις ιδιωτικών μονάδων. Μαζί τους βρέθηκαν και
του ΕΣΥ
εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης που είπαν
«όχι» στην υποβάθμισή του απαιτώντας να συνεχιστούν οι
24ωρες εφημερίες.
Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν οι: Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρος της ΟΕΝ
ΓΕ, Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Αχιλλέας Ζορμπάς, μέλος Δ.Σ. της ΔΟΕ, και Γιώργος
Βαρδάκπς, μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Τεχνιτών ΟΑΣΑ. «Αντί για τη στελέχωση
του δημόσιου συστήματος Υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων
των αναγκαίων ειδικοτήτων, η κυβέρνηση προσπαθεί να μπαλώσει όπως όπως τα
κενά, με τη μείωση της καραντίνας σε 5 μέρες, με μετακινήσεις προσωπικού και
κλείσιμο χειρουργείων, όταν ξέρουμε ότι ο ιός μπορεί να κορυφωθεί την 7η με 9η
μέρα της νόσησης», ανέφερε η κ. Ρέτζιου. Ο κ. Γιαννάκος τόνισε ότι η πανδημία δεν
έχει τελειώσει και ζήτησε επίταξη του ιδιωτικού τομέα και για επείγοντα περιστατικά
καθώς πολλά νοσοκομεία κινδυνεύουν να μετατραπούν σε αποκλειστικά για ασθε
νείς με κορονοϊό. Ο κ. Ζορμπάς έκανε λόγο για χιλιάδες κενά στα σχολεία που δημιουργούνται εξαιτίας της νόσησης εκατοντάδων εκπαιδευτικών απαιτώντας κάλυψη
των κενών, λιγότερους μαθητές ανά τμήμα και παροχή μέσων ατομικής προστασίας.
Στη συγκέντρωση κυριάρχησαν συνθήματα όπως τα «στηρίξτε τώρα τα νοσο
κομεία, το κράτος να πληρώσει για δωρεάν Υγεία» και «1-2-3,1-2-3, έξω οι ιδιώτες
από την Υγεία!». Επισημάνθηκε ακόμη η ανάγκη να επανεξεταστεί το πρωτόκολλο
καραντίνας 5 ημερών σε όσους βγαίνουν θετικοί, ώστε να μη μετατραπούν οι χώροι
εργασίας σε εστίες υπερμετάδοσης. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν ανάλογες συγκε
ντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων, ενώ δράσεις έγιναν και σε αρκετές πόλεις
της επαρχίας.
Μ.-Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΟΛΕΘΡΙΑ ΛΑΘΗ

την επιστράτευση των γιατρών
► Tns ΕΥΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η επέλαση της Ομικρον στη
χώρα, με τον πρώτο θάνατο από αυτή τη με
τάλλαξη να είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται
για μία 77χρονη που νοσούσε με κορονοϊό
και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία».
Η γυναίκα, που είχε υποκείμενα νοσήματα,
βρισκόταν διασωληνωμένη και άφησε την τε
λευταία της πνοή χθες το πρωί, ενώ δεν είχε
εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Μέχρι στιγ
μής δύο περιστατικά διασωλήνωσης λόγω της
μετάλλαξης Ομικρον έχουν καταγραφεί στη
χώρα, στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και
στο «Σωτηρία», όπως έγινε γνωστό κατά τη
χθεσινή ενημέρωση.
Την ανάγκη προσοχής και απέναντι στη
φαινομενικά ηπιότερη μετάλλαξη υπογράμ
μισε η υφυπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, με
αφορμή αυτά τα δύο περιστατικά. «Πρέπει να
θυμηθούμε ότι κάθε χρόνο και από γρίπη, που
είναι ένας ιός με τον οποίο ζούμε πάρα πολλά
χρόνια, που εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο, στις
ευπαθείς ομάδες, έχουμε θανάτους», σημείωσε
η υφυπουργός. «Ανθρωποι που είναι ευάλω
τοι, που έχουν συνυπάρχοντα νοσήματα, με
γάλες ηλικίες, είναι πιθανόν από μια λοίμωξη
να καταλήξουν». Μόνο χθες ο ΕΟΔΥ κατέγραφε
20.409 κρούσματα. Αλλοι 80 ασθενείς έχασαν
τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι έφτασε τους
664. Συνολικά είναι περισσότερα από 230.000
τα ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή στη χώρα,
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Η... ηπιότερη Ομικρον σκοτώνει

*

παλεύουμε να διευθετήσουμε τα χθεσινά περι
στατικά. Είμαστε στο υψηλότερο σημείο διασωληνωμένων που έχουμε φτάσει. Τις τελευταίες

Περισσότεροι από 5.000 είναι οι
νοσηλευόμενοι ασθενείς με κορονοϊό
πανελλαδικά, ενώ την τελευταία
εβδομάδα καταγράφεται ιλιγγιώδης
αύξηση 40% στις νοσηλείες

10-15 μέρες έχουμε τις περισσότερες διασωλη
νώσεις από ποτέ. Μετά βίας κατορθώσαμε μόλις

και κυρίως σε Κοζάνη, Ημαθία, Κιλκίς, Αρτα και
Φλώρινα. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς, που ξε
περνούν πλέον τους 600 καθημερινά, δεν αναμέ

κία να φτάνει τα 39 έτη.
Περισσότεροι από 5.000 είναι οι νοσηλευόμε
νοι ασθενείς με κορονοϊό πανελλαδικά, ενώ την
τελευταία εβδομάδα καταγράφεται ιλιγγιώδης
αύξηση 40% στις νοσηλείες. Αύξηση στις νέες

νεται να εμφανίσουν μείωση τουλάχιστον για τις
επόμενες δύο βδομάδες, τόνισε η κ. Παπαευαγγέλου, ενώ έξι στους δέκα ανθρώπους σε ΜΕΘ
είναι ανεμβολίαστοι.
Μπορεί ο συνολικός αριθμός των διαγνώσε
ων να έδειξε βελτίωση την τελευταία εβδομάδα
σε ποσοστό 20%, όμως, όπως υπογράμμισε ο
Γκ. Μαγιορκίνης, μέλος της Επιτροπής Εμπειρο
γνωμόνων, ο αριθμός των θανάτων έδειξε επι
δείνωση που αγγίζει το 10%, παράλληλα με την
κατακόρυφη αύξηση των νοσηλειών.
Για τις περισσότερες διασωληνώσεις που
έχουν καταγραφεί στον «Ευαγγελισμό» από
την αρχή της πανδημίας έκανε λόγο χθες ο κ.
Μπουλμπασάκος, διευθυντής της Πνευμονολο-

νοσηλείες παρατηρείται έντονα στην περιφέρεια

γικής Κλινικής του νοσοκομείου. «Αυτή τη στιγμή

ποσοστό που αγγίζει το 2,5% του πληθυσμού.
0 κυλιόμενος μέσος όρος των κρουσμάτων την
τελευταία εβδομάδα, μάλιστα, υπολογίζεται στις
31.000 νέα κρούσματα καθημερινά, όπως τόνισε
η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας κ.
Παπαευαγγέλου, ενώ ένα στα δύο κρούσματα
αφορά ενήλικες 35-64 ετών, με τη διάμεση ηλι

να απορροφήσουμε σήμερα τα διασωληνωμένα
περιστατικά», τόνισε.
Ενώ τα νοσοκομεία βρίσκονται στο «κόκκινο»
καθημερινά, η διαλογή περιστατικών από ιδιω
τικές κλινικές οδηγεί το ΕΣΥ στην πλήρη κατάρ
ρευση. Η ΠΟΕΔΗΝ χαρακτηρίζει τη συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα στην αποσυμφόρηση του
συστήματος υγείας «κοροϊδία», αφού, όπως απο
καλύπτεται από το Πληροφοριακό Σύστημα του
υπουργείου Υγείας, αν και «επιτάχθηκαν» συνο
λικά 543 απλές κλίνες για περιστατικά κορονοϊού, χθες νοσηλεύονταν μόλις 267 περιστατικά
σε ιδιωτικές κλινικές. Η ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει
μάλιστα πως οι ιδιωτικές κλινικές πληρώνονται
με δημόσιο χρήμα για το σύνολο των κλινών:
«Οι ιδιωτικές κλινικές πληρώνονται για το σύ
νολο των κλινών που διαθέτουν (543) αν και
είναι κενές 279 κλίνες. Γιατί είναι κενές την ώρα
που πλημμυρίζουν με ράντσα τα νοσοκομεία;».
Ξεκινάει σήμερα η διανομή των αντιιικών
φαρμάκων κατά του κορονοϊού από νοσο• κομεία και συμβεβλημένους γιατρούς του
ΕΟΠΥΥ.

I

Η Ν.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η Ν.Δ. επέτρεφε στους κλινικάρχες να επιλέγουν ασθενείς
«Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της πανδημίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημο
κρατίας δείχνει πως όχι μόνο αγνοεί τη ζοφερή πραγματικότητα, την
αγωνία και τους φόβους των πολιτών, αλλά και ότι έχει τη διάθεση
να λειτουργήσει ως μεσάζοντος ιδιωτικών συμφερόντων», τονίζει η
Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, κάνοντας αναφορά στη
«λίστα της ντροπής» στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου 17 ασθενείς
με Covid-19 βρέθηκαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε
φορεία και σε ράντσα, αφού οι ιδιώτες κλινικάρχες αρνήθηκαν να
συναινέσουν για τη διακομιδή τους στις κλινικές τους, παρά το γε
γονός πως η κυβέρνηση έλεγε πως έχει εξασφαλίσει 300 κλίνες του
ιδιωτικού τομέα γι’ αυτόν τον σκοπό. «Ετσι, αποδεικνύεται πως πέρα
από τους διασωληνωμένους που βρίσκονται εκτός ΜΕΘ, υπάρχουν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και νοσηλευόμενοι εκτός κλινών Covid-Ί 9. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε
στους κλινικάρχες τη δυνατότητα να επιλέγουν ασθενείς με κριτήριο
τη βαρύτητα της νόσησης, χωρίς να να λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι
είμαστε η χώρα με τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο
πληθυσμού» αναφέρει. Η Ν.Ε. εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή
της στον δύσκολο και καθημερινό αγώνα που δίνει το υγειονομικό
προσωπικό και την αλληλεγγύη της στις δίκαιες και αυτονόητες
διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς όπως ση
μειώνει αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάληψη το 40% των σχολείων
του ευρύτερου Πειραιά, με τους μαθητές και τους καθηγητές να ζη
τούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και των μορφωτικών
δικαιωμάτων.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Υπολειτουργεί
ίο Πολυδύναμο
Περιφερειακό
Ιατρείο Πόρου
ΤΗΣΤΕΛΕΧΩΙΗ του Πολυδύναμου Πε
ριφερειακού Ιατρείου Πόρου με προ
σωπικό ζητά με επείγουσα επιστολή του
προς τον υπουργό Υγείας ο δήμαρχος
Πόρου, Γ. Δημπτριάδης. Ενημερώνει ότι
το ΠΠΙ λειτουργεί σήμερα μόνο με μία
γιατρό, παρά το γεγονός ότι το 2016
χαρακτηρίστηκε με ΦΕΚ ως Πολυδύνα
μο «εξαιτίας ιδιαίτερων γεωγραφικών
και πληθυσμιακών αναγκών» και σε αυ
τό μεταφέρθηκαν 5 οργανικές θέσεις
του καταργηθέντος Κέντρου Υγείας Θή
ρας, ωστόσο μέχρι σήμερα καμία από
αυτές δεν έχει καλυφθεί με προσωπι
κό. Αντίθετα, λειτουργεί μόνο με τη μία
γιατρό που υπηρετούσε στη Σαντορίνη
μέχρι το 2016, κάποιες μέρες της εβδο
μάδας, οι οποίες δεν ανακοινώνονται
στους πολίτες και τον δήμο, μέχρι τις
14.00 και χωρίς να διενεργεί η γιατρός
εφημερίες ετοιμότητας (τηλεφωνική
διαθεσιμότητα για επείγοντα περιστα
τικά).
Επιπλέον
τονίζει ότι στο
Περιφερεια
κό Ιατρείο δεν
διενεργούνται
rapid tests και
αν στα σχολεία
του νησιού βρε
θούν κρούσμα
τα κορονοϊού,
δεν είναι δυνα
τή η διενέργεια

k

Τη στελέχωσή
του με
προσωπικό ζητά
ο δήμαρχος
του νησιού,
καθώς, αν και
προβλέπονται
πέντε οργανικές
θέσεις, στο ΠΠΙ
εργάζεται μόνο
μία γιατρός

δωρεάν rapid
tests σε μαθη
τές και εκπαι
δευτικούς: «Αν
συμβεί αυτό, έχω ενημερώσει ήδη το
υπουργείο Παιδείας ότι θα προβώ στη
διακοπή λειτουργίας των σχολείων του
νησιού λόγω "έκτακτων συνθηκών",
σύμφωνα με την αρμοδιότητα του άρ
θρου 94 του Καλλικράτη».
Για το «ελλιπές» και «παράνομο» κα
θεστώς λειτουργίας του ΠΠΙ έχει αποστείλει από το 2015 μέχρι σήμερα 22
έγγραφα στην αρμόδια 2ηΥΠΕ, το ΕΚΑΒ
και τους προηγούμενους υπουργούς
Υγείας, ενώ το 2019 υπέβαλε μηνυτήρια
αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία του
Πειραιά λόγω διακινδύνευσης ανθρώπι
νων ζωών.
ΧΡ.ΠΑΠ.
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 «Τι είναι το νοσοκομείο; Φως να το
ανοιγοκλείνουμε;»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 215.09 cm² Κυκλοφορία:
:

14-01-2022
5230

ΠΟΕΔΗΝ

«Τι είναι ίο νοσοκομείο; Φως να ίο ανοιγοκλείνουμε;»
«ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, μετράμε ανθρώπους και-πολύ
σημαντικότερο- άρρωστα παιδιά», μας λέει η διευθύντρια της
ιατρικής υπηρεσίας του Παίδων Πεντέλης, Σταυρούλα Κωσταρίδου, η οποία τελεί υπό παραίτηση αφού δεν συναινεί ούτε με τον
τρόπο διακοπής των εφημεριών αλλά ούτε και με τη μετακίνηση
παιδιών σε άλλα νοσοκομεία παίδων, κάτι που εγκυμονεί πάντα
κινδύνους για τους ασθενείς. «Τι είναι το νοσοκομείο; Φως να
το ανοιγοκλείνουμε; Οταν ένα νοσοκομείο χάνει τις εφημερίες
του, χάνει και τον ρυθμό του. Οι υγειονομικοί αποσυντονίζονται.
Ποιος είναι ο παιδίατρος που θα διώξει παιδιά που φτάνουν στα
επείγοντα; Οι γονείς ξέρουν ότι κάθε Δευτέρα,.Τρίτη και δεύτερη
Κυριακή θα βρουν την πόρτα του Παίδων Πεντέλης ανοιχτή. Δεν
είναι λογικό να κλείνουμε εν μέσω πανδημίας ένα νοσοκομείο με
την απαίτηση να στέλνουμε τα παιδιά στο Παίδων «Αγία Σοφία»
και το «Αγλαΐα Κυριάκού», στο κέντρο της Αθήνας. Το κλείσιμο
ενός νοσοκομείου που εξυπηρετεί την Αττική, νησιά και άλλους
νομούς, για να ενισχυθεί το εμβολιαστικό κέντρο, από τη στιγμή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

που δεν έχεις συζητήσει με τους εργαζομένους, μόνο ερωτήματα
δημιουργεί. Υπάρχει φόβος πως το νοσοκομείο θα κλείσει. Πλανάται χρόνια αυτή η ιδέα και τον τελευταίο καιρό πολύ εντονότερα».
«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις», δηλώνει στην «Εφ.Συν.»
ο Ηλίας Λιόλιος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων. «Για
να μην ξαναγίνει αυτό που έγινε σήμερα (σ.σ. χθες) στο Παίδων
«Αγία Σοφία» όπου γονείς και παιδιά περίμεναν 8 ώρες στην
αναμονή στα εξωτερικά ιατρεία. Μέχρι τώρα βλέπαμε 300 παιδιά
τη μέρα, πώς θα ανταποκριθούν σε αυτό το βάρος τα άλλα δύο
νοσοκομεία;».
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νο
σοκομεία σημειώνει ότι είναι «λάθος να αφήνεται μια περιοχή
χωρίς παιδιατρική κάλυψη» και «ήδη στα ΤΕΠ των δύο άλλων
Παιδιατρικών Νοσοκομείων αυξήθηκε η αναμονή των παιδιών
που περιμένουν ώρες να εξυπηρετηθούν». Ετσι, η ΠΟΕΔΗΝ, στηριζόμενη και από την ΑΔΕΔΥ, καλεί σήμερα σε συγκέντρωση στις
9 το πρωί έξω από το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
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 Αμείωτη η πίεση στο ΕΣΥ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 294.53 cm² Κυκλοφορία:
:

14-01-2022
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αμείωτη η πίεση στο ΕΣΥ!
20.409 νέα κρούσματα, 80
θάνατοι, 664 διασωληνωμένοι
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η πίεση στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας από την
επέλαση της μετάλλαξης Ομικρον, την ώρα που η χώρα θρή
νησε ακόμα 80 ανθρώπους το
τελευταίο 24ωρο.
Σε πολύ υψηλά ποσοστά
παραμένουν οι διασωληνωμένοι, ενώ για ακόμα μία ημέρα
οι εισαγωγές έφτασαν τις 587.
Αλλά και τα καταγεγραμμένα
κρούσματα ήταν 20.409, ωστό
σο ο δείκτης θετικότητας ξεπέρασε το 6°/ο, καθώς ο αριθμός
των ελέγχων που έγιναν ήταν
220.000.
Με τα 20.409 νέα εργαστηρι
ακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου, που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες, όπως
ανακοίνωσε χθες το απόγευμα
ο ΕΟΔΥ, ο συνολικός αριθμός
των μολύνσεων ανέρχεται σε
1.612.869 (ημερήσια μεταβολή
+1,3%), εκ των οποίων το 49,9°/ο
αφορά άνδρες. Με βάση τα επι
βεβαιωμένα κρούσματα των τε
λευταίων επτά ημερών, 621 θε
ωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 2.336 εί
ναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Οι 80 νέοι θάνατοι ασθενών
από Covid-19 ανεβάζουν τον
συνολικό αριθμό των θυμάτων
από την έναρξη της επιδημίας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σε 21.732, το 95% των οποίων
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.
0 αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 664 (59,9% άνδρες), η δι
άμεση ηλικία τους είναι τα 65
έτη και το 79,8% έχει υποκείμε
νο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.

Ανεμβολίασιοι
Μεταξύ των ασθενών που νοση
λεύονται διασωληνωμένοι, 554
(83,43%) είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι και 110
(16,57%) είναι πλήρως εμβολι
ασμένοι. Από την αρχή της παν

δημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 3.863 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών
με Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 587 (ημε
ρήσια μεταβολή -10,24%). 0 μέ
σος όρος εισαγωγών του επταη
μέρου είναι 577 ασθενείς. Η δι
άμεση ηλικία των κρουσμάτων
είναι τα 36 έτη (εύρος 0,2 έως
106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι τα 78 έτη
(εύρος 0,2 έως 106 έτη).
Οσον αφορά τη γεωγραφική
κατανομή των μολύνσεων, στην
Αττική εντοπίστηκαν 7.758 νέα
κρούσματα και στη Θεσσαλονί
κη 1.966.
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 Ράπισμα σε Αδωνι και από ΠΟΕΔΗΝ: Κάτω από 20
ευρώ αγοράζουν τα δημόσια νοσοκομεία τα PCR tests
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 787.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1

14-01-2022
8215

ΠΟΕΔΗΝ

Ο Αδωνις ΓεωργιάΛης

ΔΕΝ ΛΕΕΙ να τελειώσει ο διασυρμός του
Αδωνη Γεωργιάδη στο ζήτημα των μορια
κών ελέγχων και στο γεγονός πως επί δύο
χρόνια έκανε τα στραβά μάτια στην αισχρο
κέρδεια σε βάρος των πολιτών.
Μετά τους δύο δημάρχους, τον σύλλο
γο γονέων ενός σχολικού ιδρύματος στον
Εύοσμο και τον σύλλογο εργαζομένων της
Θεσσαλονίκης, χθες και η ΠΟΕΔΗΝ εξέθε
σε τον υπουργό Ανάπτυξης, κάνοντας γνω
στό ότι και τα δημόσια νοσοκομεία προμη
θεύονται μοριακούς ελέγχους με κόστος κά
τω από 20 ευρώ!
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, δημόσια νο
σοκομεία έχουν αναρτήσει στη Δι@ύγεια
διαγωνισμό για τη διενέργεια PCR και βρή
καν από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ημές
κάτω από 18 ευρώ που είχε οριστεί ως ανώ
τερη τιμή, ενώ, όπως αναφέρουν, ήδη επε
ξεργάζονται προσφορές για 17,97 ευρώ!
«Τα Νοσοκομεία “Γεννηματάς” και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ράπισμα σε Αδωνι και από ΠΟΕΔΗΝ:
Κάτω από 20 ευρώ αγοράζουν
τα δημόσια νοσοκομεία τα PCR tests
“Αγιος Δημήτριος” Θεσσαλονίκης στις
27/4/2021 κατοχύρωσαν διαγωνισμό δα
πάνης 20.000 ευρώ για τη διενέργεια PCR
σε ιδιωτικό διαγνωσπκό κέντρο με τιμή 25,9
ευρώ, όταν το πλαφόν, τότε, για PCR ήταν 60
ευρώ» κατήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ και πρόσθεσε:
«Τώρα τα ίδια νοσοκομεία έχουν αναρτήσει στη Δι@ύγεια διαγωνισμό για τη διε
νέργεια PCR και βρήκαν ημές από ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα κάτω από 18 ευρώ, που
είχε οριστεί ως ανώτερη τιμή. Ηδη επεξερ
γάζονται προσφορές που είναι 17,97 ευρώ».
Η νέα καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ αποδεικνύει με τον πλέον σαφή τρόπο όη αν το Ελ

ληνικό Δημόσιο είχε την πολιτική βούλη
ση θα μπορούσε να προμηθευτεί μοριακούς
ελέγχους σε πολύ χαμηλές τιμές και να τα
διαθέτει δωρεάν, τουλάχιστον σε όσους πο
λίτες έρχονταν σε επαφή με επιβεβαιωμένα
κρούσματα, δηλαδή να πράξει ό,τι κάνει κά
θε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τους πο
λίτες του.
Ωστόσο, για να κρύψει ης ευθύνες της
στο ζήτημα της αισχροκέρδειας εις βάρος
χιλιάδων πολιτών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει... ξαμολήσει τον Αδωνι Γεωργιάδη
για το σύνηθες ρεσιτάλ εντυπώσεων. Αυτή
τη φορά, όμως, ο «εθνικός ψεύτης» αποτυγ-
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 Ράπισμα σε Αδωνι και από ΠΟΕΔΗΝ: Κάτω από 20 ευρώ αγοράζουν1τα
δημόσια νοσοκομεία τα PCR tests
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

xd«si παταγωδώς και μετατρέπεται σε «σάκο
του μποξ» από όλες τις θεσμικές και κοινω
νικές ομάδες, που του αποδεικνύουν πως
τα κατάφεραν καλύτερα στη λειτουργία του
ανταγωνισμού.
Για το ζήτημα των μοριακών ελέγχων,
που είναι ακριβότεροι στην Ε.Ε., μίλησε και
ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλευρης, ο οποί
ος, ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει στο ερώ
τημα γιατί δεν συνταγογραφούνται, λέγο
ντας γενικόλογα και αοριστίες.
«Στη χώρα μας έχει επιλεγεί ένα μοντέ
λο που περιλαμβάνει τη δωρεάν διάθεση
πολλών self tests, πολλά σημεία για να γί
νονται δωρεάν rapid και PCR, όπως κάνουν
όλες οι χώρες, με το μοριακό τεστ να συν
δέεται κυρίως με επιβεβαίωση νόσησης και
σε ανεμβολίαστους» είπε ο υπουργός Υγεί
ας, ο οποίος ισχυρίστηκε όυ η χώρα μας εί
ναι πρωιαθλήτρια στο «testing». Κοινώς, άλ
λα λόγια να αγαπιόμαστε...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ασφυξία και εφημερίες τρόμου στα νοσοκομεία!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 377.71 cm² Κυκλοφορία:
:

1

14-01-2022
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ασφυξία και
εφημερίεβ
τρόμου στα
νοσοκομεία!
Κανονικότητα έγιναν τα ράντσα και
οι διασωληνώσε^ ektos ΜΕΘ, ενώ η κυβέρνηση
καμαρώνει για τη διαχείριση ms Kpions

κή, όπου πλέον τα περισσότερα
σο η κυβέρνηση συ
νεχίζει να καμαρώνει
νοσοκομεία της στενάζουν από
τον αυξημένο ρυθμό εισαγωγών,
για τη διαχείριση χης
κρίσης του κορονοϊού
αλλά και στην επαρχία.
και να προαναγγέλ
Χθες, οι υγειονομικοί του «Ευ
λει ίο τέλος της πανδημίας
αγγελισμού»
τόσο
πραγματοποίησαν
τα δημόσια νοσοκομεία της
συγκέντρωση
επι
διαμαρτυρίας έξω
κράτειας δοκιμάζονται από τις ελ
από το Τμήμα Επειγόντων Περι
λείψεις προσωπικού και την πίε
στατικών του νοσοκομείου, διαση από τις αυξημένες νοσηλείες
μαρτυρόμενοι για τις τραγικές ει
και διασωληνώσεις. Η επικράτηση
κόνες που εξελίσσονται σε ένα
της παραλλαγής Ομικρον φαίνε
από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία
ται πως έχει προκαλέσει αισιοδο
της χώρας, αλλά και για τους συ
ξία σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλά
ναδέλφους τους που οι συμβάσεις
δα, όμως, όπως έχει αναφέρει και
τους λήγουν στις 31 Μαρτίου.
ο καθηγητής Επιδημιολογίας του
«Μόνο στο Νοσοκομείο “Ευαγ
Στάνφορντ Γιάννης Ιωαννίδης, τα
γελισμός” είναι σχεδόν 900 άτομα
πράγματα θα συνεχίσουν να είναι
με συμβάσεις σε σύνολο 3.200 ερ
γαζομένων, που θα φύγουν αν δεν
δύσκολα, εξαιτίας των λανθασμέ
νων επιλογών της κυ
ανανεωθούν οι συμβά
βέρνησης.
σεις τους» μας είπε η
Εκρηξη
των
Πράγματι, η επι
αντιπρόεδρος στο Δ.Σ.
εισαγωγών.
στροφή στην κανονικό
των εργαζομένων Φω
τητα στη χώρα μας φαί
τεινή Καρυσυνάκη.
Τραγικές
νεται πως θα αργήσει να
Μεγάλα, όμως, εί
οι ελλείψεις
έρθει... Κι αυτό, διότι εί
ναι τα προβλήματα και
προσωπικού
μαστε οι μόνοι σε όλη
σε άλλα κεντρικά νο
την Ευρωπαϊκή Ενωση
σοκομεία της Αθήνας,
οι οποίοι έχουν διασω
όπως το «Αττικόν», κα
ληνώσεις εκτός ΜΕΘ, λιγότερο
θώς κάθε φορά που εφημερεύ
υγειονομικό προσωπικό απ’ όσο
ει επιστρατεύονται 100 ράντσα,
πριν από την έναρξη της πανδη
το «Σωτηρία», στο οποίο μια απλή
μίας και, φυσικά, παντελή απου
κλίνη για περιστατικά Covid έχει
σία Πρωτοβάθμιας Υγείας.
γίνει είδος προς εξαφάνιση, αλλά
και το Κρατικό Νίκαιας, όπου οι
Προβλήματα
ελλείψεις έχουν «γονατίσει» τους
Την ίδια ώρα, βέβαια, έχουμε μια
υγειονομικούς.
κυβέρνηση που, αντί να δώσει
Τα «ρεκόρ» εισαγωγών, όμως,
λύσεις στα παραπάνω προβλή
σπάνε και στα ΤΕΠ της Θεσσα
ματα, επιλέγει να απολύσει υγει
λονίκης, την ώρα που στις ΜΕΘ
ονομικούς, να δίνει το ελεύθερο
δεν υπάρχει κενή κλίνη και οι
στους ιδιώτες να κάνουν διαλο
διασωληνώσεις εκτός μονάδων
γή ασθενών, ενώ δεν προχωρά σε
είναι η νέα δυσάρεστη «κανονι
προσλήψεις μόνιμων γιατρών και
κότητα» του Συστήματος Υγείας.
νοσηλευτών στο ΕΣΥ.
Γεμάτα προβλήματα είναι και τα
Το μείγμα αυτό είναι που έχει
νοσοκομεία της Αχαΐας, ενώ αυ
δημιουργήσει μια άκρως εκρη
ξημένη είναι και η πίεση στο ΕΣΥ
κτική κατάσταση στα περισσότερα
της Κρήτης, όπου τις τελευταίες
νοσοκομεία της χώρας. Το πρό
ημέρες οι εισαγωγές ανεβαίνουν
βλημα δεν είναι μόνο στην Αττι
σταθερά.

Ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας! Αγώνας για
την προστασία της υγείας του λαού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,11-13

Επιφάνεια 3494.49
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

Κυκλοφορία:

1860

1

ΠΟΕΔΗΝ

Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας!

Αγώνας για την προστασία της υγείας του λαού
Μαζικές συγκεντρώσεις χτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις για ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος Υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ασφαλή σχολεία και συγκοινωνίες, μέτρα
σε χώρους δουλειάς I Αγωνιστικές παρεμβάσεις το πρωί σε νοσοκομεία όλης της χώρας
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 Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας! Αγώνας για την προστασία1της
υγείας του λαού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΓΕΝΑΡΗ 2022

Σελ.:

1,11-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

ΠΑΝΑΗΜΙΑι

ΡΙΖΟ^ΧΤΗΣ

Αγώνας για την υγεία και
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Με απεργία και συγκέντρωση χτες απαίτησαν
να μην ανασταλούν οι εφημερίες Εδώ και τώρα να αποκατασταθεί
ΚΟΜΜΟΥΝΙΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

• Αυταρχισμος απο την κυβέρνηση, που έβγαλε παράνομη την απεργία
• Νέα συγκέντρωση σήμερα στις 9 π.μ.

Σε ανακοίνωσή του για την αγωγή του υπουργείου Υγείας ε
νάντια στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέ
λης, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:
«Δεν φτάνει που η κυβέρνηση θέτει εκτός εφημερίας ένα
νοσοκομείο που καλύπτει σοβαρές ανάγκες του παιδικού πλη
θυσμού, προσπαθεί να τρομοκρατήσει και τους εργαζόμενους
που το κρατάνε όρθιο και αγωνίζονται για να μη συρρικνωθούν
οι υπηρεσίες που προσφέρει.
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την αγωγή που κατέθεσε το υπουργείο
Υγείας για να βγει παράνομη η απεργία των εργαζομένων στο
Παίδων Πεντέλης, οι οποίοι δίνουν μάχη για να κρατήσουν α
νοιχτό το νοσοκομείο.
.Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η αγωγή σε βάρος των εργαζο
μένων του Παίδων Πεντέλης. Εδώ και τώρα να αποκατασταθεί
η πρότερη λειτουργία του και να αναβαθμιστεί ως πλήρες, σύγ
χρονο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο Παίδων».

ροντερό «όχι» στην αναστολή της εφημερίας για το ένα από τα
τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής είπαν και χτες οι εργα
ζόμενοι του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, απαντώντας με
απεργία στην επιλογή της κυβέρνησης για πετσόκομμα της λει
τουργίας του με τη μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο.
Σ’ αυτόν τον αγώνα που δίνουν για να μη βγει εκτός μάχης το νο
σοκομείο σε μια περίοδο που η πανδημία «σέρνεται» ειδικά στα παι
διά, οι εργαζόμενοι βρήκαν απέναντι τους τον κυβερνητικό αυταρχισμό, με το υπουργείο να τους σέρνει στα δικαστήρια, όπου η απεργία
τους κρίθηκε παράνομη.

Β

Στη χτεσινή τους συγκέντρωση οι εργαζόμενοι είχαν στο πλάι τους
σωματεία και φορείς της Βόρειας Αθήνας, που μετέφεραν την α
γωνία του λαού για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Στο πλαίσιο της
απεργίας το Σωματείο Εργαζομένων πραγματοποίησε παράσταση
διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου, με τη διοικήτρια να
επισημαίνει ότι πρόκειται για ειλημμένη απόφαση.
Σήμερα στις 9 το πρωί η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε νέα συγκέντρωση αλ
ληλεγγύης έξω από το νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι «ήδη στα ΤΕΠ
των δύο άλλων παιδιατρικών νοσοκομείων αυξήθηκε η αναμονή των
παιδιών, που περιμένουν ώρες να εξυπηρετηθούν». Την αλληλεγγύη
τους στους εργαζόμενους του Παίδων Πεντέλης εκφράζουν επίσης
μια σειρά σωματεία και άλλοι φορείς.

κε μάλιστα ότι τα περιστατικά που θα έπρεπε να περιθάλπονται στο
Παίδων Πεντέλης θα εξυπηρετούνται κανονικά, την ίδια στιγμή που
στο «Αγία Σοφία» γονείς και παιδιά ξεροστάλιαζαν για ώρες μέσα στο
κρύο (βλ. σελ. 10). Ο δε κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσπαθώντας
να εφησυχάσει, έλεγε χτες ότι «δύο εφημερίες την εβδομάδα που γί
νονταν εκεί δεν θα γίνονται για τις επόμενες τρεις έως τέσσερις ε
βδομάδες και θα υποστηρίζονται από άλλα παιδιατρικά νοσοκομεία».

Στο πλευρό τους το ΚΚΕ
Τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα και τα αιτήματα
των εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης μετέφερε ο Κώστας Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ και ευρωβουλευτής του Κόμματος, ο οποίος
παρευρέθηκε στην κινητοποίηση. Μιλώντας στους εργαζόμενους
σημείωσε ότι το Κόμμα θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις να στη
ρίζει και να αναδεικνύει τον αγώνα τους, ενημερώνοντας ότι ήδη έ
χει φέρει το θέμα στη Βουλή με Επίκαιρη Ερώτηση. Υπογράμμισε ε
πίσης τις διεκδικήσεις το Παίδων Πεντέλης να παραμείνει ενταγμένο
κανονικά στο πρόγραμμα εφημεριών και να στελεχωθούν επαρκώς ό
λα τα παιδιατρικά νοσοκομεία, όπως και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υ
γεία, με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
Για το θέμα ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της χτεσινής επίσημης ε
νημέρωσης η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μ. Γκάγκα, η οποία ε
πικαλέστηκε ως δικαιολογία το γεγονός ότι κι άλλα νοσοκομεία έγι
ναν «φύλλο και φτερό» κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ισχυρίστη-

η πρότερη λειτουργία
του Νοσοκομείου

ΟΕΝΓΕ: Στον κυβερνητικό αυταρχισμό

απαντάμε με δυνάμωμα του αγώνα
«Η κατρακύλα της κυβέρνησης δεν έχει πάτο», σημείωσε χτες η
ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της για τη δίωξη της απεργίας από την κυ
βέρνηση, προσθέτοντας: «Μόνο οργή προκαλεί η επίκληση, από την
κυβέρνηση και το υπουργείο, της προστασίας της δημόσιας υγεί
ας. Δεν έχουν δικαίωμα να την επικαλούνται αυτοί που παίζουν

στα ζάρια την υγεία και τη ζωή μας καθημερινά, που δεν διστά
ζουν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή παιδιών αναστέλλοντας την
24ωρη εφημερία ενός νοσοκομείου που από τον Σεπτέμβρη μέ
χρι σήμερα έχει εξετάσει πάνω από 11.000 παιδιά, από τα οποία
750 θετικά σε COVID, και μόνο στην Παιδιατρική κλινική έχει νο
σηλεύσει πάνω από 1.300 παιδιά.
Η επίδειξη πυγμής από την κυβέρνηση δείχνει ότι μας φοβού-

νται. Στον αυταρχισμό της κυβέρνησης απαντάμε με δυνάμωμα
των αγώνων μας».

ΠΑΜΕ: Αυτοί που κλείνουν
την εφημερία διώκουν όσους αγωνίζονται
να κρατήσουν όρθια τα νοσοκομεία
Το ΠΑΜΕ υπογραμμίζει για τον αυταρχισμό της κυβέρνησης: «Αυ
τοί που κλείνουν την 24ωρη εφημερία του Νοσοκομείου Παίδων Πε
ντέλης διώκουν τους υγειονομικούς που αγωνίζονται να κρατήσουν
τα νοσοκομεία στη μάχη για την υγεία του λαού και των παιδιών του.
Η κυβέρνηση, αντί να προσλάβει υγειονομικούς, να ανοίξει τα νο
σοκομεία που έκλεισε και έστω και τώρα να πάρει μέτρα προστασίας
της υγείας του λαού, επιχειρεί να τρομοκρατήσει αυτούς που αγωνί
ζονται για την προστασία της υγείας των παιδιών μας.
Η τρομοκρατία και ο αυταρχισμος δεν θα περάσουν!
Τώρα να αποσυρθεί η αγωγή σε βάρος των εργαζομένων του Παί
δων Πεντέλης.
Τώρα μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία».
Στο πλευρό των εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης στέκεται και η
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, εκφράζοντας τη στήριξή της στον
αγώνα τους.

ΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία για άμεσα μέτρα θωράκισής τους
μεσα μέτρα προστασίας για την υ
γεία του λαού διεκδίκησαν και χτες
το πρωί σωματεία εργαζομένων στα
δημόσια νοσοκομεία, πραγματοποιώ
ντας πολύμορφες αγωνιστικές δρά
σεις, στο πλαίσιο της μέρας πανελλα
δικής δράσης (βλ. και σελ. 12 -13), α
παιτώντας: Μαζικές προσλήψεις μό
νιμου προσωπικού όλων των ειδικοτή
των και κλάδων, επίταξη του ιδιωτικού
τομέα Υγείας χωρίς αποζημίωση, προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
Στο ΚΑΤ, το Σωματείο Εργαζομένων
πραγματοποίησε μαζική παράσταση δια
γαζόμενοι είναι σε αναστολή εργασί
μαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου
για τα φλέγοντα ζητήματα όπως την έλ
ας και περισσότεροι από 170 συμβαλειψη προσωπικού, τις απολύσεις συμσιούχοι κινδυνεύουν με απόλυση τον
βασιούχων, την αντιεπιστημονική μείω
Φλεβάρη και τον Μάρτη.
ση της καραντίνας κ.λπ. Παρά τα εκρη
Παρέμβαση στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ) πραγματοποίησε
κτικά προβλήματα, η διοίκηση απέφυ
γε να δεσμευτεί για την επίλυσή τους.
το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσο
Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και
κομείο «Ευαγγελισμός». Οι εργαζό
στο Νοσοκομείο «Θριάσιον», με πρω
μενοι κατήγγειλαν τη διαχρονική πο
τοβουλία του Σωματείου, απαιτώντας
λιτική κρατικής υποχρηματοδότησης
μεταξύ άλλων άμεση ενίσχυση των δη
του νοσοκομείου, που είχε ως αποτέ
μόσιων μονάδων Υγείας με επείγουσες
λεσμα την Τετάρτη να καταρρεύσει η
προσλήψεις, ανάκληση των αναστολών
ψευδοροφή στην κουζίνα όπου ετοιμά
εργασίας και μονιμοποίηση όλων των
ζονται τα γεύματα για τη Μονάδα Μεσυμβασιούχων. Το Σωματείο κατήγ
ταμοσχευμένων Νεφροπαθών και να
γειλε μεταξύ άλλων ότι στο «θριάσιο»
τραυματιστούν δύο εργαζόμενες τρα
παραμένουν κενές περισσότερες από
πεζοκόμες, ευτυχώς ελαφρά.
220 οργανικές θέσεις προσωπικού ό
Παράσταση διαμαρτυρίας στην πύ
λη του «Λαϊκού» πραγματοποίησε το
λων των ειδικοτήτων, περισσότεροι α
πό 20 εργαζόμενοι είναι σε καραντίνα
Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκο
μείου, με βασικό αίτημα τη θωράκισή
(χωρίς να έχει γίνει έλεγχος του υπό
λοιπου προσωπικού), 70 περίπου ερ
του για να σωθούν ανθρώπινες ζωές,
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καταγγέλλοντας την κυβέρνηση που
αντί να προχωρήσει άμεσα στις μαζι
κές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
συζητάει για τις απολύσεις που θα γί
νουν το επόμενο διάστημα είτε λόγω
μη εμβολιασμού είτε λόγω λήξης των
συμβάσεων εργασίας, αφού, όπως δη
λώνουν κυβερνητικά στελέχη, «θα μεί
νουν μόνο όσοι χρειάζονται!».
Κινητοποίηση στην πύλη του Γενι
κού Κρατικού Νίκαιας πραγματοποί
ησε το Σωματείο Εργαζομένων του νο
σοκομείου. Στη διαμαρτυρία συμμετεί
χαν αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέ
ντρου Πειραιά καθώς και σωματεία και
μαζικοί φορείς της περιοχής. Ανάλο
γη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε και
στο Νοσοκομείο «Μεταξύ».
Με το σύνθημα «Δυναμώνουμε τον
συλλογικό αγώνα μας για μέτρα προ
στασίας από την πανδημία», η Ομάδα
Γυναικών Γλυφάδας και η Ενωση Γυ

ναικών Αργυρούπολης (μέλη της ΟΓΕ) πραγματοποίησαν συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στην κεντρική πύλη του
«Ασκληπιείου» Βούλας. Στο πλαίσιο
της κινητοποίησης πραγματοποίησαν
εξόρμηση στους εργαζόμενους.
Παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκη
ση της 7ης ΥΠΕ στο Ηράκλειο Κρήτης
πραγματοποιήθηκε από τα σωματεία υ
γειονομικών του νομού, στο πλαίσιο της
μέρας πανελλαδικής δράσης για την ε
νίσχυση των δημόσιων μονάδων Υγεί
ας. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν τα
Σωματεία Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Βενιζέλειου Νοσοκομείου, η Ενωση Γιατρών
ΕΣΥ, το Σωματείο Επιστημονικού Προ
σωπικού ΠΦΥ, η Ομοσπονδία Γονέων
Κρήτης, η Ενωση Γονέων Δήμου Ηρα
κλείου, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ,
το Σωματείο Οικοδόμων και η Ενωση Ι
διωτικών Υπαλλήλων. Το Σωματείο Ερ
γαζομένων ΠΑΓΝΗ σε συνεδρίασή του

αποφάσισε την κλιμάκωση του αγώνα,
άμεσα συνάντηση με τη διοίκηση, τους
διευθυντές των υπηρεσιών και το επι
στημονικό συμβούλιο του νοσοκομεί
ου, όπου θα τεθούν: Οι ελλείψεις αν
θρώπινου δυναμικού που υπάρχουν σε
όλους τους κλάδους, η λήξη των συμ
βάσεων των εργαζομένων (31 Μάρτη),
η συλλειτουργία κλινικών, η ανάπτυξη
και λειτουργία εργαστηρίου ανίχνευσης
της Covid-19, η ενημέρωση για τη μη
λειτουργία του σωληνωτού ταχυδρομεί
ου και συνολικά τα προβλήματα που έ
χει θέσει με τις ανακοινώσεις του. Ενώ
προσανατολίζεται σε νέα σύσκεψη των
σωματείων του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα για να παρουσιαστούν η κατά
σταση που επικρατεί στο νοσοκομείο
και ο αγώνας που δίνουν οι μαχόμενοι
υγειονομικοί για την προάσπιση της υ
γείας των ασθενών και να συντονιστεί
η αγωνιστική δράση.
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 Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας! Αγώνας για την προστασία1της
υγείας του λαού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,11-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022
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Αγώνας για την υγεία και

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΦΟΡΕ!

Τα κέρδη τους οι νεκροί μας. Μέτρα τώρα
για την υγεία και τη ζωή του λαού!
Αγώνας για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, για ασφαλή
σχολεία και συγκοινωνίες, για μέτρα σε χώρους δουλειάς
το πόδι είναι εργατικά σωματεία, σύλλογοι
υγειονομικών, φορείς αυτοαπασχολούμε
νων και μαζικοί φορείς σε όλη τη χώρα, δί
νοντας μάχη για την προστασία του λαού α
πό την πανδημία, κόντρα στα πρωτόκολλα - «λά
στιχο» της κυβέρνησης, που υποτάσσονται στην
προστασία των κερδών των επιχειρηματικών ο
μίλων και στη λογική «κόστους - οφέλους». Και,
παρά το τσουχτερό κρύο χτες, τόσο στην Αθήνα
όσο και σε όλη τη χώρα, με τις συγκεντρώσεις
που πραγματοποιήθηκαν διατρανώθηκαν τα δί
καια αιτήματα του εργατικού - λαϊκού κινήματος
για μέτρα προστασίας, επίταξη των ιδιωτικών ο
μίλων της Υγείας, για αποσυμφόρηση στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, άδειες στους εργαζόμε
νους που νοσούν ή τίθενται σε καραντίνα, δω
ρεάν μαζικά τεστ με ευθύνη κράτους - εργοδο
σίας κ.ο.κ. στους εργαζόμενους που νοσούν ή τί
θενται σε καραντίνα.
Στην Αθήνα, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
έξω από το υπουργείο Υγείας, με τη συμμετοχή δε
κάδων σωματείων εργαζομένων του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα. «Τα κέρδη τους, οι νεκροί μας. Μέ
τρα τώρα για την υγεία του λαού. Επίταξη του ιδιωτι
κού τομέα της Υγείας»: Πίσω από το σύνθημα αυτό
πήραν τη θέση τους εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ορ
γανώσεων. Με τις παρεμβάσεις τους στη συνέντευξη
Τύπου μπροστά στην είσοδο του υπουργείου, οργά
νωσαν τη δική τους ενημέρωση του λαού σε αντιπα
ράθεση με την κυβερνητική προπαγάνδα, με την ο
ποία τα στελέχη του υπουργείου κλίνουν σε όλες τις
πτώσεις την ατομική ευθύνη, καλλιεργούν επικίνδυ
νο εφησυχασμό και υπερασπίζονται την πολιτική που
συνεχίζει να αφήνει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα Υγείας.
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Οι ανάγκες του λαού δεν συναντιούνται
με την επιχειρηματική δράση

στον οποίο κατευθύνονται μόνο περιστατικά στη φάση της α
ποκατάστασης. «Δεν είμαστε μηχανές να δουλεύουμε ασταμά
τητα», τόνισε και στηλίτευσε το μέτρο της αναστολής των ανεμβολίαστων υγειονομικών, την ίδια στιγμή που συνάδελφοί τους
αναγκάζονται να δουλεύουν ακόμα κι αν έχουν ουμπτώματα.

Η Αφροδίτη Ρέντζιου, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, σημείωσε με
ταξύ άλλων το βαρύ τίμημα που πληρώνουν εδώ και δύο χρόνια
οι δημόσιες μονάδες Υγείας, εξαιτίας της εγκληματικής κυβερ
νητικής πολιτικής. Τα νοσοκομεία, όχι μόνο δεν έχουν ενισχυθεί με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, απεναντίας οι υγει
ονομικοί, που έτσι και αλλιώς δεν επαρκούσαν πριν από την έ
ναρξη της πανδημίας, είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν από 2 3 χρόνια. Προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν είναι να ενισχύσει με μόνιμο προσωπικό το δημόσιο σύστημα Υγείας, αλλά να
εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερες περικοπές των δαπανών για
τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων, ενώ προωθεί τα αντι
δραστικά της σχέδια για το νέο ΕΣΥ.
Ανέδειξε ότι τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας είναι στο
«κόκκινο» κάτω από τα όρια ασφαλούς λειτουργίας και εφημέρευσης, με τους υγειονομικούς εξουθενωμένους. Και, δίνο
ντας απάντηση στον επικίνδυνο εφησυχασμό, υπογράμμισε ό
τι σε εξέλιξη βρίσκονται δύο παράλληλα επιδημικά κύματα με
την «Ομικρον» να επελαύνει και την ίδια ώρα η κυβέρνηση δι
αδίδει επικίνδυνα σενάρια ότι πλησιάζει το τέλος της πανδημί
ας, για να μην πάρει μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας.
Αντί, σημείωσε, για την επαναλειτουργία των 8 νοσοκομεί
ων που παραμένουν κλειστά 10 χρόνια τώρα με ευθύνη τόσο
της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα
Υγείας χωρίς παζάρια και χωρίς αποζημίωση για μια ακόμη φο
ρά τμήματα, κλινικές, ολόκληρα νοσοκομεία μετατρέπονται σε
Covid, στερώντας κρεβάτια και πολύτιμες υπηρεσίες από ασθε
νείς που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας.
«Οι ανάγκες του λαού», τόνισε, «για δημόσιες και δωρεάν υ
πηρεσίες Υγείας πουθενά δεν συναντιούνται με την επιχειρη
ματική δράση στην Υγεία, με την πολιτική που θεωρεί την υγεία
μας κόστος από τη μία και ευκαιρία για μπίζνες και για κέρδη α
πό την άλλη για τους λίγους. Η υπεράσπιση της υγείας και της
ζωής μας βρίσκεται στα χέρια μας, είναι δική μας υπόθεση».

Δυναμώνουμε τον αγώνα για το δικαίωμα
στην υγεία και τη μόρφωση

Οι υγειονομικοί δεν είναι μηχανές!

«Είμαστε σήμερα εδώ γιατί προφανώς τα μέτρα που δεν έ
χει πάρει η κυβέρνηση δύο χρόνια τώρα έχουν φέρει την κα
τάσταση στο ως εδώ και μη παρέκει μέσα στους εργασιακούς
χώρους, στα σχολεία, και αλλού», σημείωσε ο Μάρκος Μπε
κρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Και, φέρ
νοντας παραδείγματα από χώρους δουλειάς της περιοχής του
Πειραιά, μίλησε για τα καράβια, όπου οι ναυτεργάτες στερού
νται ακόμα και υποτυπώδη ατομικά μέσα προστασίας, ενώ αν
κάποιος νοσήσει εν πλω «η πορεία του πλοίου δεν αλλάζει ώ

«Οποιοι μιλούν ότι η πανδημία έχει τελειώσει, οποίοι λένε ό
τι αντέχουν τα νοσοκομεία, τους καλούμε να επισκεφτούν έ
να νοσοκομείο στην εφημερία του», τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Μετέφερε τα σοβαρά προβλήμα
τα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι υγειονομικοί, τον συνω
στισμό των ασθενών σε ράντζα, τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ
αλλά και την κοροϊδία της «συνεισφοράς» του ιδιωτικού τομέα
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Για την κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές αίθουσες, ό
που τις τελευταίες μέρες τα κρούσματα σε μαθητές και εκπαι
δευτικούς ξεπερνούν τις 30.000, μίλησε ο Αχιλλέας Ζορμπάς,
μέλος της Διοίκησης της ΔΟΕ. «Τα χιλιάδες έκτακτα κενά που
δήμιουργούνται καθημερινά, έρχονται να προστεθούν στα πά
νω από 5.500 λειτουργικά κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευ
ση και στα πάνω από 3.500 στη δευτεροβάθμια, που δεν έχουν
καλυφθεί μέχρι στιγμής. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ανακοι
νώνει μόλις 1.774 προσλήψεις εκ των οποίων οι μισοί σχεδόν
3μηνίτες!», ανέφερε. Μίλησε ακόμα για το «κουκούλωμα» των
κενών, αφού επιστρατεύονται και οι συγχωνεύσεις τμημάτων
με «στοίβαγμα 25, 26, 27 και 28 μαθητών ακόμα και διαφορε
τικών τάξεων σε αίθουσες κλουβιά», η κατάργηση διδακτικών
ωρών, το κλείσιμο των ολοήμερων τμημάτων, η μετατροπή των
εκπαιδευτικών σε «λάστιχο» ακόμα και αν δεν έχουν αναρρώσει πλήρως. Εκτός από την επιβεβλημένη αραίωση των μαθη
τών στα τμήματα και την κάλυψη των χιλιάδων κενών, επισήμανε την ανάγκη για χορήγηση έκτακτου κονδυλίου στις σχο
λικές επιτροπές για την κάλυψη των αναγκών σε μέσα ατομι
κής προστασίας, θέρμανση και αντιμετώπιση των ελλείψεων
στο προσωπικό καθαριότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, χαιρέ
τισε τις κινητοποιήσεις που αναπτύσσονται τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, με ενδεικτικό παράδειγμα τη χτεσινή
απεργία των εκπαιδευτικών στη Γαλλία. «Δυναμώνουμε τώρα
τον αγώνα για το δικαίωμα στην υγεία και τη μόρφωση!», ήταν
το κάλεσμα στο οποίο κατέληξε.

Στο «μη παρέκει» η κατάσταση
στους χώρους δουλειάς

στε να νοσηλευτεί άμεσα σε κάποιο νοσοκομείο». Στο Εμπό
ριο, δεκάδες κρούσματα αποκρύπτονται από την εργοδοσία
και οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να πάνε στη δουλειά. Στην
COSCO οι απολυμάνσεις των μηχανημάτων δεν είναι επαρ
κείς, ενώ δεν γίνεται περιοδικός έλεγχος και το λιμάνι κινδυ
νεύει «να μετατραπεί σε μια υγειονομική βόμβα». Σε ναυτιλι
ακές εταιρείες, εργαζόμενοι επιστρέφουν στη δουλειά ακόμα
και ασθενείς, ρεπό και άδειες «κόβονται». «Μπροστά σ’ αυ
τήν την κατάσταση τα εργατικά σωματεία του Πειραιά, το Ερ
γατικό Κέντρο Πειραιά, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια
μας», τόνισε και προανήγγειλε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου
στο οποίο θα «ενωθούν οι φωνές των εργαζομένων της στε
ριάς και της θάλασσας» ενάντια στην πολιτική «που μας αφή
νει ανοχύρωτους μπροστά και στην πανδημία».

Σε τραγική κατάσταση οι αστικές
συγκοινωνίες
Ο Γιώργος Βαρδάκης, εργαζόμενος στις αστικές συγκοι
νωνίες, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Τεχνικών και Εργαζο
μένων ΟΑΣΑ - ΟΣΥ, επεσήμανε ότι η πανδημία βρήκε τις αστι
κές συγκοινωνίες σε φάση απαξίωσης, αποτέλεσμα της πολιτι
κής ιδιωτικοποίησή τους. Σήμερα μαζί με τα λεωφορεία που
έχουν ενοικιαστεί είναι διαθέσιμα μόλις 1.045. Οι τελευταίες
προσλήψεις έχουν γίνει το 2008, ενώ τα τελευταία οχήματα α
γοράστηκαν το 2009. Στη σταθερή τροχιά, οι ίδιοι ή και λιγότεροι συρμοί πρέπει να σηκώσουν περισσότερο κόσμο.
Εδώ και δύο χρόνια, ανέφερε, «η κυβέρνηση απορρίπτει τα
αιτήματα πύκνωσης των δρομολογίων και λήψης μέτρων για
την προστασία των εργαζομένων. Οι προσλήψεις προσωπικού
που έγιναν ήταν σταγόνα στον ωκεανό, εξανεμίστηκαν μέσα
σε αυτά τα δύο χρόνια μόνο από τις συνταξιοδοτήσεις. Η είσο
δος των ΚΤΕΛ με κριτήριο καθαρά και μόνο το κέρδος το μό
νο που έφεραν είναι 12ωρα και Ιθωρα στο τιμόνι, με οχήματα
που ούτε τα ελέγχει κανείς και φυσικά ούτε λόγος για απολύ
μανση! Ακόμα δεν διαθέτουν στο σύνολό τους τις απαραίτη
τες προδιαγραφές τα λεγάμενα νοικιάρικα που ο ελληνικός λα
ός θα χρυσοπληρώσει».
Επεσήμανε ότι στον κλάδο του μετράνε ήδη τρεις νεκρούς
συναδέλφους από Covid και τη δοσμένη στιγμή το πρόβλημα
είναι μεγαλύτερο. Ηδη σε κάποια αμαξοστάσια κλείνουν τμή
ματα, αφού νοσούν ομαδικά τεχνίτες ενώ αυτήν τη βδομάδα
περίπου 100 οδηγοί είναι εκτός δουλειάς. Αυτό θα επιφέρει
νέα μείωση στο ήδη λειψό συγκοινωνιακό έργο που στηρίζε
ται σε μεγάλο βαθμό στα δεδουλευμένα ρεπό και την εντατι
κοποίηση της δουλειάς.

«Παρών» από τους εργαζόμενους
στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Το «παρών» στην κινητοποίηση με το δικό τους πανό έδωσαν
οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης που δίνουν
μάχη για να μείνει το νοσοκομείο ανοιχτό και να συνεχίσει τις
εφημερίες του. Εκ μέρους των εργαζομένων, η Δέσποινα Δή
μου κατήγγειλε την απόφαση του υπουργείου Υγείας να στα
ματήσει η λειτουργία των παιδιατρικών κλινικών, να αναστα
λούν οι εφημερίες και το νοσοκομείο να μετατραπεί σε εμβολιαστικό κέντρο.«Στηρίζουμε τον εμβολιασμό παιδιών και ενη
λίκων», τόνισε και πρόσθεσε πως αυτός πρέπει να γίνεται με
σοβαρό σχεδίασμά σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί
ας και όχι να οδηγεί στην κατάργηση της 24ωρης λειτουργίας
ενός εκ των τεσσάρων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας.
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Αγώνας για την υγεία

Ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης και από τη Θεσσαλονίκη
»1

ε τα πανό και τις σημαίες τους υψω
μένες και φωνάζοντας συνθήματα, τα
σωματεία και στη Θεσσαλονίκη ανέδειξαν τις ευθύνες κυβέρνησης - εργοδο
σίας για τις εκατόμβες νεκρών και πρέ
βαλαν τις διεκδικήσεις τους. Εργαζόμε
νοι όλων των κλάδων, από τον ιδιωτικό και
το δημόσιο τομέα, υγειονομικοί, εργαζό
μενοι στον Τουρισμό και στις Κατασκευ
ές, εκπαιδευτικοί, διανομείς και βιομηχα
νικοί εργάτες, φοιτητές και μαθητές στο
πλάι των γονιών τους, μαζί με τους από
μαχους της δουλειάς. Ολοι με μια φωνή
απαίτησαν «Φάρμακα, γιατρούς, δωρεάν Υγεία - Τώ
ρα να πληρώσει η εργοδοσία».
Στη συγκέντρωση μίλησε ο Θανάσης Κοκονάς,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Κε
ντρικής Μακεδονίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην
κατάσταση στα σχολεία, τονίζοντας ως χαρακτηρι
στικό παράδειγμα ότι στον νομό Θεσσαλονίκης προσλήφθηκαν μόλις 53 εκπαιδευτικοί! Για τα σχολεία μί
λησε και η Σοφία Κυριακίδου, αντιπρόεδρος της Β’
ΕΛΜΕ, αναδεικνύοντας την καθημερινή αύξηση των
κρουσμάτων αλλά και των κενών σε εκπαιδευτικούς.
Η Ναφέλη Ζαφειρούλη, εκ μέρους του Συλλόγου
Φοιτητών Ιατρικής, σημείωσε ότι δεν έγινε πρόσλη

νάδελφοί μας της "Καρφούρ" στη Γαλλία, «τα κέρδη
σας οι νεκροί μας», δείχνει τον πραγματικό ένοχο
για αυτήν την κατάσταση: Το κέρδος των καπιταλι
στών. Αυτό το σύνθημα όμως δείχνει και τον δρόμο
που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι ο δρόμος της
σύγκρουσης με τα κέρδη των ομίλων».

Μ

Ενός λεπτού σιγή
για τους νεκρούς
της εργατικής τάξης
ψη διδακτικού προσωπικού ούτε αξιοποίηση
ελεύθερων χώρων για να σπάσουν τα τμήμα
τα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υ
γεία χιλιάδων φοιτητών και να υποβαθμίζεται
η ποιότητα του μαθήματος. Κατήγγειλε δε
ότι τέτοιοι χώροι, π.χ. αμφιθέατρα των σχολών, νοι
κιάζονται σε επιχειρήσεις για να κάνουν σεμινάρια.
Για την κατάσταση στα νοσοκομεία μίλησε η Ρούλα Γεωργιάδου, μέλος του ΔΣ της Ενωσης Νοσο
κομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι η
κυβέρνηση κρατά κλειστά τα Νοσοκομεία «Λοιμω
δών», πρώην 424 και «Παναγία» την ίδια στιγμή που
διασωληνωμένοι ασθενείς παραμένουν εκτός ΜΕΘ

Στην Πάτρα και άλλες πόλεις
«Για ακόμη μια φορά, είμαστε στο ίδιο έργο
θεατές, με επικίνδυνα μέτρα για προσωπικό και
ασθενείς στα νοσοκομεία, με ευθύνη της κυ
βέρνησης, η οποία δεν έχει λάβει έως σήμερα
κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπι
ση της πανδημίας», σημείωσε, μεταξύ άλλων,
ο Δημήτρης Μαρμούτας, πρόεδρος του Εργα
τικού Κέντρου Πάτρας, κατά τη διάρκεια της
χτεσινής συγκέντρωσης και του συλλαλητη
ρίου για τη λήψη μέτρων προστασίας των ερ
γαζομένων και συνολικά της υγείας του λαού.
Στο κάλεσμα του ΕΚΠ ανταποκρίθηκαν έργατικά σωματεία, συνταξιούχοι και φοιτητές, ενώ
το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσε αντιπροσωπεία της δημοτικής
αρχής με επικεφαλής τον δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη.
Πριν από την κεντρική ομιλία, χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος
του Σωματείου Νέων Τεχνολογιών και Τηλεπικοινωνιών και μέλος του
ΔΣ του Εργατικού Κέντρου, Φώτης Κομπλίτσης, καθώς και ο Χρήστος Δαβούλος, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑ.
«Ο,τι έχουμε κερδίσει μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι, το έχου
με καταφέρει με μεγάλους αγώνες, δεν μας το χάρισε κανείς και έ
τσι πρέπει να συνεχίσουμε», σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΚΠ, καλώντας σε ενίσχυση της πάλης.
Μεταξύ των αιτημάτων της κινητοποίησης ήταν και αυτά για την ε
παναλειτουργία του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος, που ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε και η ΝΔ συνεχίζει να κρατά κλειστό, και για την επί
ταξη του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Ολύμπιον».

Στην Ηπειρο
Στα Γιάννενα έξω από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο κινητοποίηση
πραγματοποίησε η Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων του νοσοκομείου, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά μπροστά στην απόλυση 400 συμβασιούχων όλων
των σχέσεων εργασίας τον Μάρτη. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας πραγ
ματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των συμβασιούχων. Στη Λευκάδα οργανώθηκε
συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την πύλη του Νοσοκομείου. Στην
Αρτα έγινε κινητοποίηση από το Εργατικό Κέντρο στο Κέντρο Υγείας της πόλης.
Παράλληλα, παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποί
ησαν στα Γιάννενα δεκάδες συνδικαλιστές πρωτοβάθμιων σωματείων, στο πλαίσιο
της μέρας πανελλαδικής δράσης για την Υγεία, που οργάνωσε το Εργατικό Κέ
ντρο Ιωαννίνων. Την κινητοποίηση στήριξαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι ΒΕΤ και Φυ
σικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης, κλιμάκιο της διοίκησης του Εργατι
κού Κέντρου συναντήθηκε με στελέχη της Διεύθυνσης Υγείας και της Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που με κυνικό τρόπο παραδέχτηκαν την
ανυπαρξία μέτρων προστασίας της υγείας στους χώρους εργασίας, την εγκατά
λειψη κάθε προσπάθειας ιχνηλάτησης των κρουσμάτων λόγω έλλειψης προσω
πικού και την αδυναμία των κρατικών δομών να διασφαλίσουν μαζικά δωρεάν δι
αγνωστικά τεστ, προς όφελος του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.
Οι δράσεις κορυφώθηκαν το απόγευμα με πικετοφορία στα Γιάννενα, όπου ε
πικεφαλής τέθηκαν οι συμβασιούχοι του ΠΓΝΙ, στη Λευκάδα με συγκέντρωση
του Εργατικού Κέντρου στην πλ. Αγίου Μηνά.

Στη Θεσσαλία
Συγκέντρωση στην είσοδο του ΤΕΠ του Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε στα
Τρίκαλα, με τους υγειονομικούς να αναδεικνύουν πως με απόφαση της διοίκησης
υπάρχει μείωση στα ραντεβού των τακτικών ιατρείων και των χειρουργείων, ενώ
σε 24ωρη βάση καταγράφεται ρεκόρ προσέλευσης στο ιατρείο COVID, με ασθε
νείς να καλούνται να σταθούν σε ουρές, να περιμένουν να εξεταστούν στον προ
αύλιο χώρο του ΤΕΠ (σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είτε μέρα είτε νύχτα) πά-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με χαιρετισμό
από τον Ηλία Νεοχωρίτη, πρόεδρο της προσω

ρινής Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου Ερ
γαζομένων της «e-food», οι οποίοι παρευρέθηκαν
Από την παρουσία διανομέων
της «e-food»
για πολλές μέρες, ή «βαφτίζει» ΜΕΘ κλινικές χωρίς
τις κατάλληλες υποδομές.
Ο Δημήτρης Μπελόπουλος, πρόεδρος της Ενω
σης Εμποροϋπαλλήλων, μετέφερε την αλληλεγγύη
και στήριξη στα λαϊκά στρώματα του Καζακστάν και
ανέφερε ότι «το σύνθημα που βροντοφώναξαν οι συ
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μαζικά και συγκροτημένα, με το πανό τους να προ
βάλλει την απαίτηση για «Δωρεάν μέτρα υγειονο
μικής προστασίας των εργαζομένων - διαγραφή των
άδικων προστίμων».
Την ώρα που μιλούσε, σε μια συμβολική κίνηση δι
ανομείς άφηναν τα κράνη τους μπροστά στο βήμα
και από κάτω συνάδελφοί τους έγραψαν το σύνθη
μα «Τα κέρδη τους οι νεκροί μας». Δυνατά ακούστη
κε και το σύνθημα «Απλήρωτη δουλειά, σακατεμέ
νοι εργάτες - έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες».

Την Τετάρτη στον ΣΕΒ
τα κλαδικά συνδικάτα
της Βιομηχανίας
Σε κινητοποίηση την Τετάρτη 19 Γενάρη
στις 6 μ.μ. στην πλατεία Μοναστηρακίου και

νω από 4 - 5 ώρες!
Στον Βόλο η κινητοποίηση έγινε στο

προαύλιο του Γενικού Νοσοκομείου.
Στην Καρδίτσα, εκπρόσωποι από
συνδικαλιστικές οργανώσεις και φο
ρείς συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του
Κέντρου Υγείας, όπου μίλησε ο πρόε

δρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομεί
ου και Κέντρων Υγείας, Εκτορας Γάζος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα
οξυμένα προβλήματα του Νοσοκομεί
ου και στην απαράδεκτη ενέργεια της
διοίκησης να καλέσει σε απολογία για
παράβαση καθήκοντος υγειονομικούς
για την αποτυχία του προγράμματος εμ
βολιασμού κατ’ οίκον. Στη συνέχεια η
γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων ΚΥ, Πόπη Μπούτα, στον χαιρετισμό της
αναφέρθηκε στα πολλά προβλήματα των ΚΥ - Πολυιατρείων εξαιτίας της υποστελέχωσης, της έλλειψης εξοπλισμού και της κτιριακής υποδομής.
Χαιρετισμό, εκφράζοντας την υποστήριξη των φορέων τους στην κινητοποίηση,
απηύθυναν η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών (μέλος της ΟΓΕ), Κλεοπά

τρα Ζούκα, και ο πρόεδρος του NT της ΑΔΕΔΥ, Αποστολής Ταξιάρχης.

Μαζικές εξορμήσεις από σωματεία
της Στερεός και της Εύβοιας
Στη Χαλκίδα, χτες τα ξημερώματα, επιχειρησιακά και κλαδικά συνδικάτα πραγ
ματοποίησαν μαζική εξόρμηση στο πάρκο Βούρκου, από όπου ξεκινούν τα λε
ωφορεία για τη μεταφορά των εργαζομένων στα εργοστάσια των Οινοφύτων και
του Σχηματαρίου. Αντιπροσωπεία των συνδικάτων μοίρασε ανακοινώσεις στους
εργαζόμενους καλώντας τους να οργανώσουν την πάλη στους χώρους δουλειάς
για μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς και την ενίσχυση του δημόσιου συ
στήματος Υγείας.
Μαζική εξόρμηση στο κέντρο της Λαμίας πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα
από το Εργατικό Κέντρο της πόλης. Το Εργατικό Κέντρο και σωματεία της Φθιώ
τιδας, την Παρασκευή 21 Γενάρη, στις 10 π.μ., θα πραγματοποιήσουν παράστα
ση διαμαρτυρίας στην πύλη του Νοσοκομείου Λαμίας.
Στη Χαλκίδα, η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων απευθύνει κάλεσμα κοινής δρά
σης σε σωματεία και φορείς της περιοχής για τη διεκδίκηση μέτρων προστασί
ας των εργαζομένων και του λαού από την πανδημία. Συγκεκριμένα, καλεί σε συ
γκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης την Τρίτη 18 Γενάρη, στις 7 μ.μ. στην
πλατεία Ταχυδρομείου.
Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο Αγρίνιο, με πικετοφορία που οργά
νωσε το Εργατικό Κέντρο. Συγκέντρωση και πορεία για τα ζητήματα της Υγείας
έγιναν στη Ζάκυνθο μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου. Στην Κεφαλονιά, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χτες από το Εργατικό Κέντρο
και άλλους φορείς στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολιού. Το Σωματείο Εργαζο
μένων του Νοσοκομείου Λευκάδας πραγματοποίησε δίωρη στάση εργασίας στο
πλαίσιο της μέρας πανελλαδικής δράσης για την Υγεία.

πορεία προς την έδρα του Συνδέσμου Ελ
λήνων Βιομηχάνων καλούν κλαδικά συνδι
κάτα στη Βιομηχανία, απαιτώντας μέτρα
προστασίας στους μεγάλους χώρους δου
λειάς, με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας,
και παράλληλα καλώντας επιχειρησιακά σω
ματεία όλων των κλάδων να πάρουν απόφα
ση συμμετοχής.
Οι διεκδικήσεις των συνδικάτων περιλαμ
βάνουν την παροχή των απαραίτητων μέ

σων ατομικής προστασίας με ευθύνη της
εργοδοσίας, μαζικά και επαναλαμβανό
μενα δωρεάν τεστ με ευθύνη κυβέρνησης
- εργοδοσίας, ουσιαστική ιχνηλάτηση όταν
προκύπτει κρούσμα, διασφάλιση όλων των
εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων
που νοσούν οι ίδιοι ή μπαίνουν προληπτι
κά σε καραντίνα.
Επίσης, άμεση στελέχωση των αρμόδι
ων ελεγκτικών υπηρεσιών, ασφαλή μετα
φορά των εργαζομένων προς και από τη
δουλειά, συχνές απολυμάνσεις και τήρη
ση των μέτρων προστασίας στα πούλμαν
των εταιρειών.

«Παρών» και από τον
Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων
Τη συμμετοχή του έχει αποφασίσει ο Σύλ
λογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, ενώνο
ντας τη φωνή του με τα υπόλοιπα σωματεία
και διεκδικώντας μέτρα προστασίας των ερ
γαζομένων στους χώρους δουλειάς. Την Κυ
ριακή 16 Γενάρη, στις 10 π.μ., θα παραχω
ρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του
(Αγ. Φιλοθέης 5Β, πλατεία Μητροπόλεως).

Τη Δευτέρα διαδηλώνουν
οι αυτοαπασχολούμενοι
Τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων με επί
κεντρο αιτήματα για την προστασία από την
πανδημία παίρνουν Ομοσπονδίες βιοτεχνι
κών σωματείων που ετοιμάζονται να διαδη
λώσουν τη Δευτέρα 17 Γενάρη, στις 5.30
μ.μ., έξω από το υπουργείο Υγείας, διεκδι
κώντας μέτρα για την προστασία της υγείας
των επαγγελματιών από την πανδημία. «Δι
αδηλώνουμε για την προστασία της υγείας
μας!», είναι το κάλεσμα που απευθύνουν η

Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττι
κής, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών
Κατεργασίας Ξύλου και η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας.
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ΠΟΕΔΗΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Κατάπτυστη ποινικοποίηση του αγώνα
των Εργαζομένων
Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε χτες η α
περγία τους, ύστερα από αγωγή του υπουργεί
ου Υγείας IΚΚΕ: Δεν φτάνει που η κυβέρνηση
το θέτει εκτός εφημερίας, προσπαθεί να τρο
μοκρατήσει και τους εργαζόμενους που το κρατάνε όρθιο
ΣΕΛ. 11
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 Κατάπτυστη ποινικοποίηση του αγώνα των Εργαζομένων
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

14-01-2022

ΠΑΝ&ΗΜΙ
Αγώνας για την υγεία
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Με απεργία και συγκέντρωση χτες απαίτησαν
να μην ανασταλούν οι εφημερίες Εδώ και τώρα να αποκατασταθεί
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

• Αυταρχισμός από την κυβέρνηση, που έβγαλε παράνομη την απεργία
• Νέα συγκέντρωση σήμερα στις 9 π.μ.

Σε ανακοίνωσή του για την αγωγή του υπουργείου Υγείας ε
νάντια στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέ
λης, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:
«Δεν φτάνει που η κυβέρνηση θέτει εκτός εφημερίας ένα
νοσοκομείο που καλύπτει σοβαρές ανάγκες του παιδικού πλη
θυσμού, προσπαθεί να τρομοκρατήσει και τους εργαζόμενους
που το κρατάνε όρθιο και αγωνίζονται για να μη συρρικνωθούν
οι υπηρεσίες που προσφέρει.
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την αγωγή που κατέθεσε το υπουργείο
Υγείας για να βγει παράνομη η απεργία των εργαζομένων στο
Παίδων Πεντέλης, οι οποίοι δίνουν μάχη για να κρατήσουν α
νοιχτό το νοσοκομείο.
.Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η αγωγή σε βάρος των εργαζο
μένων του Παίδων Πεντέλης. Εδώ και τώρα να αποκατασταθεί
η πρότερη λειτουργία του και να αναβαθμιστεί ως πλήρες, σύγ
χρονο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο Παίδων».

ροντερό «όχι» στην αναστολή της εφημερίας για το ένα από τα
τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής είπαν και χτες οι εργα
ζόμενοι tou Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, απαντώντας με
απεργία στην επιλογή της κυβέρνησης για πετσόκομμα της λει
τουργίας του με τη μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο.
Σ’ αυτόν τον αγώνα που δίνουν για να μη βγει εκτός μάχης το νο
σοκομείο σε μια περίοδο που η πανδημία «σέρνεται» ειδικά στα παι
διά, οι εργαζόμενοι βρήκαν απέναντι τους τον κυβερνητικό αυταρχισμό, με το υπουργείο να τους σέρνει στα δικαστήρια, όπου η απεργία
τους κρίθηκε παράνομη.

Β

Στη χτεσινή τους συγκέντρωση οι εργαζόμενοι είχαν στο πλάι τους
σωματεία και φορείς της Βόρειας Αθήνας, που μετέφεραν την α
γωνία του λαού για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Στο πλαίσιο της
απεργίας το Σωματείο Εργαζομένων πραγματοποίησε παράσταση
διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου, με τη διοικήτρια να
επισημαίνει ότι πρόκειται για ειλημμένη απόφαση.
Σήμερα στις 9 το πρωί η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε νέα συγκέντρωση αλ
ληλεγγύης έξω από το νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι «ήδη στα ΤΕΕΙ
των δύο άλλων παιδιατρικών νοσοκομείων αυξήθηκε η αναμονή των
παιδιών, που περιμένουν ώρες να εξυπηρετηθούν». Την αλληλεγγύη
τους στους εργαζόμενους του Παίδων Πεντέλης εκφράζουν επίσης
μια σειρά σωματεία και άλλοι φορείς.

Στο πλευρό τους το ΚΚΕ
Τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα και τα αιτήματα
των εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης μετέφερε ο Κώστας Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ και ευρωβουλευτής του Κόμματος, ο οποίος
παρευρέθηκε στην κινητοποίηση. Μιλώντας στους εργαζόμενους
σημείωσε ότι το Κόμμα θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις να στη
ρίζει και να αναδεικνύει τον αγώνα τους, ενημερώνοντας ότι ήδη έ
χει φέρει το θέμα στη Βουλή με Επίκαιρη Ερώτηση. Υπογράμμισε ε
πίσης τις διεκδικήσεις το Παίδων Πεντέλης να παραμείνει ενταγμένο
κανονικά στο πρόγραμμα εφημεριών και να στελεχωθούν επαρκώς ό
λα τα παιδιατρικά νοσοκομεία, όπως και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υ
γεία, με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
Για το θέμα ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της χτεσινής επίσημης ε
νημέρωσης η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μ. Γκάγκα, η οποία ε
πικαλέστηκε ως δικαιολογία το γεγονός ότι κι άλλα νοσοκομεία έγι
ναν «φύλλο και φτερό» κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ισχυρίστη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

η πρότερη λειτουργία
του Νοσοκομείου

κε μάλιστα ότι τα περιστατικά που θα έπρεπε να περιθάλπονται στο
Παίδων Πεντέλης θα εξυπηρετούνται κανονικά, την ίδια στιγμή που
στο «Αγία Σοφία» γονείς και παιδιά ξεροστάλιαζαν για ώρες μέσα στο
κρύο (βλ. σελ. 10). Ο δε κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσπαθώντας
να εφησυχάσει, έλεγε χτες ότι «δύο εφημερίες την εβδομάδα που γί
νονταν εκεί δεν θα γίνονται για τις επόμενες τρεις έως τέσσερις ε
βδομάδες και θα υποστηρίζονται από άλλα παιδιατρικά νοσοκομεία».

ΟΕΝΓΕ: Στον κυβερνητικό αυταρχισμό
απαντάμε με δυνάμωμα του αγώνα
«Η κατρακύλα της κυβέρνησης δεν έχει πάτο», σημείωσε χτες η
ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της για τη δίωξη της απεργίας από την κυ
βέρνηση, προσθέτοντας: «Μόνο οργή προκαλεί η επίκληση, από την
κυβέρνηση και το υπουργείο, της προστασίας της δημόσιας υγεί
ας. Δεν έχουν δικαίωμα να την επικαλούνται αυτοί που παίζουν

στα ζάρια την υγεία και τη ζωή μας καθημερινά, που δεν διστά
ζουν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή παιδιών αναστέλλοντας την
24ωρη εφημερία ενός νοσοκομείου που από τον Σεπτέμβρη μέ
χρι σήμερα έχει εξετάσει πάνω από 11.000 παιδιά, από τα οποία
750 θετικά σε COVID, και μόνο στην Παιδιατρική κλινική έχει νο
σηλεύσει πάνω από 1.300 παιδιά.
Η επίδειξη πυγμής από την κυβέρνηση δείχνει ότι μας φοβού-

νται. Στον αυταρχισμό της κυβέρνησης απαντάμε με δυνάμωμα
των αγώνων μας».

ΠΑΜΕ: Αυτοί που κλείνουν
την εφημερία διώκουν όσους αγωνίζονται
να κρατήσουν όρθια τα νοσοκομεία
Το ΠΑΜΕ υπογραμμίζει για τον αυταρχισμό της κυβέρνησης: «Αυ
τοί που κλείνουν την 24ωρη εφημερία του Νοσοκομείου Παίδων Πε
ντέλης διώκουν τους υγειονομικούς που αγωνίζονται να κρατήσουν
τα νοσοκομεία στη μάχη για την υγεία του λαού και των παιδιών του.
Η κυβέρνηση, αντί να προσλάβει υγειονομικούς, να ανοίξει τα νο
σοκομεία που έκλεισε και έστω και τώρα να πάρει μέτρα προστασίας
της υγείας του λαού, επιχειρεί να τρομοκρατήσει αυτούς που αγωνί
ζονται για την προστασία της υγείας των παιδιών μας.
Η τρομοκρατία και ο αυταρχισμός δεν θα περάσουν!
Τώρα να αποσυρθεί η αγωγή σε βάρος των εργαζομένων του Παί
δων Πεντέλης.
Τώρα μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία».
Στο πλευρό των εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης στέκεται και η
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, εκφράζοντας τη στήριξή της στον
αγώνα τους.
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 «Βατερλό η επίταξη γιατρών στη Θεσσαλονίκη,
ζητάμε αλλαγές»
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 696.92 cm² Κυκλοφορία:
:

1

14-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Βατερλό η επίταξη γιατρών
στη Θεσσαλονίκη, ζητάμε αλλαγές»
Σημαντικά λάθη στη νέα επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών καταγγέλλει με ανακοίνωσή
του ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ). ΣΕΛ 6
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 «Βατερλό η επίταξη γιατρών στη Θεσσαλονίκη, ζητάμε αλλαγές»
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

14-01-2022

I ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

27

 «Βατερλό η επίταξη γιατρών στη Θεσσαλονίκη, ζητάμε αλλαγές»
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

14-01-2022

ΙΣΘ: Βατερλό η επίταξη γιατρών
στη Θεσσαλονίκη
Ζητάει αλλαγές ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης
ημαντικά λάθη στη νέα
επιστράτευση των ιδιωτών
γιατρών προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι ανάγ
κες του Εθνικού Συστήμα
τος Υγείας λόγω του κορωνοϊού, καταγ
γέλλει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός
Σύλλογος της Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ).
«Ζητάμε διορθωτικές αλλαγές στην
επιστράτευση γιατρών γιατί έχουν γίνει
πολλές αστοχίες», εξηγεί ο πρόεδρος του
ΙΣΘ Νίκος Νίτσας στον «Τύπο Θεσσα
λονίκης». «Ο στόχος είναι να βοηθήσου
με το ΕΣΥ να ανταπεξέλθει στις νέες
προκλήσεις, με τον σωστό τρόπο, όμως.
Η Δέλτα είναι ακόμη γύρω μας, στέλνει
ανθρώπους στο νοσοκομείο, ενώ η Όμικρον δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί»,
εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
συμπληρώνει.
Σήμερα 12/1/2021 πληροφορηθήκαμε
Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, αναφέ
από τα μέλη μας, ότι έχουν αρχίσει να
ρει ότι «έχουν επιστρατευτεί Αναισθηλαμβάνουν φύλλα επίταξης προσωπικών
σιολόγοι-Εντατικολόγοι που εργάζονται
υπηρεσιών καλούμενοι να παρουσια
σε ΜΕΘ τριών ιδιωτικών κλινικών της
στούν αύριο το πρωί σε νοσοκομεία της
πόλης μας οι οποίες νοσηλεύουν και
Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακε
ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία»,
δονίας.
ότι «επιστρατεύτηκαν 7 από τους 10
Σε επιστολή μας προς την ηγεσία του
Αναισθησιολόγους ιδιωτικού μαιευτηρί
Υπουργείου Υγείας στις 7/1 είχαμε δια
ου της πόλης με 24ωρη εφημερία που
τυπώσει προτάσεις και είχαμε ζητήσει να
πραγματοποιεί 4.500 τοκετούς το χρό
επανεξεταστεί το θέμα της επιστράτευ
νο», πως «επιστρατεύτηκαν 5 από τους 6
σης. Δυστυχώς τις αστοχίες της προ
μόνιμους Αναισθησιολόγους που εξυπη
ηγούμενης επιστράτευσης διαδέχτηκε το
ρετούν τα χειρουργεία άλλης ιδιωτικής
Βατερλό της σημερινής.
κλινικής», καθώς και ότι «επιστρατευτήΝα θυμίσουμε ότι κατά την πρόσφατη
καν συνάδελφοι χωρίς να ληφθεί υπόψη
επιστράτευση γιατρών στη Θεσσαλονί
κανένα ηλικιακό κριτήριο, μεταξύ των
κη στις 19/10/2021 είχαν κληθεί προς
οποίων και κάποιοι άνω των 70 ετών».
επιστράτευση, μεταξύ των άλλων, συνά
Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο
δελφος εγκυμονούσα, Διευθυντής Πνευτου Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
μονολογικής Κλινικής του 424 καθώς
μετά από έκτακτη συνεδρίαση του με
και συνάδελφοι με σοβαρά προβλήματα
θέμα την επιστράτευση των γιατρών,
υγείας.

Σ
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Δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε στο έπακρον η εθελοντική προσφορά για εφημε
ρίες στο ΕΣΥ ιδιωτών αναισθησιολόγων
η οποία προέκυψε μετά από συντονισμό
του ΙΣΘ κατόπιν αιτήματος των υγειονο
μικών περιφερειών.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληρο
φορίες που έχουν έρθει στον ΙΣΘ από
συναδέλφους, έχουν επιστρατευτεί Αναισθησιολόγοι-Εντατικολόγοι που εργά
ζονται σε ΜΕΘ τριών ιδιωτικών κλινι
κών της πόλης μας οι οποίες νοση
λεύουν και ασθενείς από τα δημόσια νο
σοκομεία με αποτέλεσμα να καθίσταται
προβληματική) η λειτουργία τους.
Επιστρατεύτηκαν 7 από τους 10 Αναισθησιολόγους ιδιωτικού μαιευτηρίου της
πόλης με 24ωρη εφημερία που πραγμα
τοποιεί 4500 τοκετούς το χρόνο.
Επιστρατεύτηκαν 5 από τους 6 μόνι
μους Αναισθησιολόγους που εξυπηρε
τούν τα χειρουργεία άλλης ιδιωτικής
κλινικής, δύο εκ τω οποίων εφημε

ρεύουν και στη μονάδα εντατικής θερα
πείας της κλινικής.
Επιστρατευτήκαν συνάδελφοι χωρίς
να ληφθεί υπόψη κανένα ηλικιακό κρι
τήριο, μεταξύ των οποίων και κάποιοι
άνω των 70 ετών.
Τέλος επιστρατεύτηκαν συνάδελφοι
για να εργαστούν σε νοσοκομεία εκτός
Θεσσαλονίκης χωρίς καμία πρόνοια για
τη μετακίνησή τους και τη διαμονή τους
εκεί.
Καλούμε τις υπηρεσίες του υπουργεί
ου να προβούν άμεσα σε διορθωτικές κι
νήσεις, αναλαμβανόμενοι ότι δεν απευ
θύνονται σε τουρίστες και να δείξουν τη
στοιχειώδη σοβαρότητα και σεβασμό
στους συναδέλφους που καλούνται να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, διορθώ
νοντας άμεσα τα λάθη τους.
Σε ό,α αφορά τους συναδέλφους που
εντέλλονται να μετακινηθούν εκτός του
τόπου κατοικίας τους, πρέπει να διασφα
λιστεί αξιοπρεπής διαμονή και ασφαλής
μετακίνηση.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
για άλλη μια φορά θα καλύψει με συμ
βόλαιο αστικής ευθύνης όλους τους επι
στρατευμένους συναδέλφους.
Η παροδική ενίσχυση του ΕΣΥ (για
όσο διάστημα διαρκεί το 5ο κύμα) πρέ
πει να είναι ουσιαστική, χωρίς διαταρα
χή της λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα,
που προσφέρει και αυτός δυνάμεις στην
αντιμετώπιση της πανδημίας σε νοσοκο
μειακό αλλά και σε εξωνοσοκομειακό
επίπεδο ΠΦΥ.
Για ακόμη μια φορά πρέπει να τονι
στεί, ότι οι ανάγκες του ΕΣΥ πρέπει
άμεσα να καλυφθούν με προσλήψεις μο
νίμου προσωπικού και με σύγχρονη ανα

προσαρμογή των αμοιβών των γιατρών
του ΕΣΥ, ανάλογων με των υπολοίπων
ευρωπαϊκών χωρών, συγχρόνως η συ
νεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
πρέπει να προχωρήσει άμεσα.
Μόνο έτσι θα ανασταλεί η διαρροή
των νέων συναδέλφων προς το εξωτερι
κό και θα επιβραδυνθεί ο αριθμός παραι
τήσεων των ήδη υπηρετούντων».

Σταθεροποίηση του ιικού
φορτίου στα λύματα
της Θεσσαλονίκης
Σημάδια σταθεροποίησης του ιικού
φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά
απόβλητα της Θεσσαλονίκης παρατη
ρούνται στις τελευταίες μετρήσεις για
την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επι
δημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την
ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέ
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο
πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.
Συγκεκριμένα, στα δείγματα που
λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμά
των Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις
εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο
πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της
Δευτέρας 10/01/2022 και της Τρίτης
11/01/2022 είναι:
Σταθερή (-6%) σε σχέση με τη μέση
τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων
μετρήσεων του Σαββάτου 08/01/2022
και της Κυριακής 09/01/2022.
Οριακά σταθερή (+20%) σε σχέση με
τη μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέ
ρας 03/01/2022 και Τρίτης 04/01/2022.
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 «Ο»: Στη μάχη και τα αντιιικά χάπια
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 930.41 cm² Κυκλοφορία:
:

1
14-01-2022
0

ΠΟΕΔΗΝ

OMIKPON

ΣΤΗ ΜΑΧΗ
ΚΑΙ ΤΑ
ΑΝΤΙΙΙΚΑ
ΧΑΠΙΑ

ΣΕΛ.13

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Ο»: Στη μάχη και τα αντιιικά χάπια
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,13

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
14-01-2022

«Ο»: Σιπ μάχη και τα αντιιικά χάπια
τη μάχη κατά του κορονοϊού

Σ

μπαίνουν τα αντιιικά χάπια.
«Έχουμε τελειώσει με τα μονοκλωνικά. Ξεκινάμε τη χορήγηση

αντιιικώνχαπιών, η πλατφόρμα ανοίγει
αύριο και θα δίνεται με τα ίδια χαρακτηρι

στικά με τα μονοκλωνικά. Θα δίνονται από
τα νοσοκομεία ή από φαρμακεία μέσω
συνταγογράφησης από ιατρεία του Ε0ΠΥΥ», είπε η υφυπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούήου
kpapakosto@yahoo.gr

Σχετικά με την Όμικρον, αυτή έχει εντο
πιστεί μόνο σε δύο περιστατικά που είναι
σε ΜΕΘ, ενώ έκανε και η γρίπη την εμφάνισήτης.Ημίααπότιςδύοπου νοση
λεύονταν διασωληνωμένες στο «Σωτη
ρία» κατέληξε. Πρόκειται για 77χρονη
ανεμβολίαστη με υποκείμενα νοσήματα,

Φθιώτιδα. Η πίεση στο ΕΣΥ είναι σημαντική

χουσες και νέες διασωληνώσεις παρου

νιδιωματικής Επιτήρησηςτου ιού SARS-

που αποτελείτο πρώτο θύμα της Όμικρον.

με πάνω από 5.000 νοσηλευόμενους με κο-

σιάζουν σταθερό ρυθμό και τα μοντέλα

Ήδη τρία παιδιά νοσηλεύονται με γρίπη

ρονοϊό στηνεπικράτεια. Τις τελευταίες 15

δείχνουν πως θα είναι γύρω στους 600 για

CoV-2 φαίνεται πως πρώτη είναι η παραλλαγή Δέλτα, δεύτερη η Άλφα καιτρίτη η Όμι

τύπου β.

μέρες παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών

τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνι

και 407 αύξηση των νέων νοσηλειών. Όμως,

κού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης

δεν έχουμε αύξηση στα νοσηλευόμενα παι

του ιού SARS-CoV-2 φαίνεται πως πρώτη

διά, ενώ 7 στους 10 νοσηλευόμενους είναι

κρον. Πάντως, στο ερώτημά μας πώς τελικά
τα κρούσματα είναι λιγότερα από τις προβλέ

Ο φόβος βοήθησε

ψεις που έκαναν λόγο και για 65.000 κρού

Σταθερά το 857 των ασθενών που χρει

σματα, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχα

είναι η παραλλαγή Δέλτα, δεύτερη η Άλ

άνω των 55 ετών και 6 στους 10 ανεμβο-

άζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής

νικής στο τμήμα Χημικών Μηχανικώντου

φα και τρίτη η Όμικρον. Όμως, σήμερα

λίαστοι. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στις

είναι ανεμβολίαστοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ,

ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης τόνισε πως

έχουμε επικράτηση της Όμικρον στο 90%.

ηλικίες 50-59 ετών. Περισσότερες νοση

χθες καταγράφηκαν 20.409 νέα κρούσματα

«οι λόγοι ήταν δύο κυρίως: ο φόβος ή, αν θέ

Η μικρή αύξηση που είδαμε σε εισαγωγές

λείες συμβαίνουν στην περιφέρεια και κυ

και 90 θάνατοι. 664 είναι οι διασωληνωμένοι.

λετε, η συνειδητοποίηση από τους πολίτες

και διασωληνώσεις μεταξύ Τρίτης καιΤε-

ρίως στην ΠΕ Κοζάνης, Ημαθίας, Κιλκίς,

ενώ 554 από αυτούς ανεμβολίαστοι. 7.758 εί-

της σοβαρότητας της κατάστασης με την

τάρτης έχει σημάνει έναν σχετικό συνα

Αρτας και Φλώρινας. Η κάλυψη των κλι

ναιτα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Ατ

εκρηκτική αύξηση της διασποράς της Ό" και

γερμό, όμως η κατάσταση στα νοσοκο

νών στην επικράτεια είναι 677 στις απλές

τική και 1.966 στη Θεσσαλονίκη. Από την

η επιμόλυνση πολύ περισσότερων ασυμπτω-

μεία είναι δυναμική, οπότε αυτή η αύξη

κλίνες Covid και 887 στις ΜΕΘ. Οι υπάρ-

έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γο

επόμενες μέρες.

Κρούσματα στο 2,5% του πληθυσμού
Στη χθεσινή ενημέρωση η καθηγήτρια
Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε πως στη χώρα
υπάρχουν 230.000 ενεργά κρούσματα, δη
λαδή το 2,57» του πληθυσμού της χώρας.
Ωστόσο, παρά τα πολλά κρούσματα, παρατηρείται σταθεροποίηση της κατάστασης
και του δείκτη θετικότητας στο 97. Πλέον 1
στα 2 κρούσματα είναι ηλικίας 35-64 ετών
με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. Αυτό σημαίνει
σοβαρότερη νόσο. Αυτό που παρατηρούν οι
ειδικοί είναι διασπορά της Όμικρον και σε
άλλες περιοχές εκτός των μεγαλουπόλεων.
Έτσι, ενώ σταθεροποιήθηκαν τα νέα κρού
σματα στην Αττική, έχουμε νέα κρούσματα
σενησιά, στην Κρήτη, στην Ξάνθη, στη Φω

ματικών φορέων (ηλικίας 18-39 κυρίως) από
αυτούς που κατεγράφησαν από τον ΕΟΔΥ.

ση θα εκτιμηθεί, αν συνεχιστεί και τις

Επιστράτευση με γκρίνια από tous γιατροί^
Στο πεδίο των επιτάξεων των υπηρεσιών ιδιωτώνγιατρών επικρατεί γκρίνια. Με
ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τονίζει πως «δυστυχώς οι
υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας απέδειξαν ότι μπορούν και χειρότερα!». Κά
ποιοι ιδιώτες που πήραν φύλλο πορείας αναφέρουν πως αφήνουν μετέωρους
τους ασθενείς τους. Πάντως, ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα
ανέφερε πως για την Αττική είναι ακόμη σε επικοινωνία με την 1 η και 2η ΥΠΕ, αν
υπάρχουν κενά που πρέπει να συμπληρωθούν με επιστράτευση ιδιωτών, γιατί
ήδη οι ιδιωτικές κλινικές έχουν δώσει 300 κλίνες και προσωπικό. Παράλληλα,
προανήγγειλε συνεργασία με τον στρατό, ο οποίος θα διενεργεί rapid test σε 50
σημεία για αρχή και αργότερα θα φτάσουν τα 100, κυρίως έξω από τα στρατόπεδα,
για να βοηθήσουν και πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας.
Αναφορικά με την κήρυξη 24ωρης απεργίας από τους γιατρούς του Παίδων Πεν
τέλης, με απόφαση του υπουργού Υγείας δόθηκε εντολή και έγιναν χθες όλες οι
απαραίτητες νομικές ενέργειες και τελικά κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική.
Η κίνηση αυτή πυροδότησε την άμεση αντίδραση της ΠΟΕΔΗΝ, που διοργανώνει
για σήμερα Παρασκευή νέα κινητοποίηση έξω από το Παίδων Πεντέλης.

Εμείς υπολογίζουμε ότι οι πραγματικές μο
λύνσεις είναι 2,5-3 φορές περισσότερες από
τις καταγεγραμμένες». 0 υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης στη συνέντευξή του στο Πρώ
το Πρόγραμμα ανέφερε ότι τις επόμενες μέ
ρες θα προστεθούν με τη συμβολή του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας άλλα 50 σημεία
στα οποία θα γίνονται rapid tests.

θα δίνονται από τα νοσοκομεία
ή από φαρμακεία μέσω
συνταγογράφησης από ιατρεία
τουΕΟΠΥΥ- Μία 77χρονη
ανεμβοήίαστη με υποκείμενα
το πρώτο θύμα της'Ομικρον

κίδα, στον'Εβρο, στην Καστοριά και στη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παράνοµη η απεργία των γιατρών του «Παίδων»
Πεντέλης
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Επιφάνεια 89.49 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

Κυκλοφορία:

6090

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Παράνομη η απεργία
των γιατρών του
«Παίδων» Πεντέληε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράνομη κηρύχθηκε η 24ωρη απεργία των γιατρών του νοσοκομείου «Παίδων» Πεντέληε,
οι οποίοι αντιδρούσαν στην απόφαση του υπουργείου Υγείαε να ανασταλούν οι εφημερίεε του
νοσοκομείου ώστε αυτό να μετατραπεί σε mega εμβοίϊιαστικό κέντρο παιδιών. Η απόφαση του
υπουργείου Υγείαε, που υποβάθμιζε ένα από τα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία τηε Αττικήε εν
μέσω πανδημίαε, το οποίο προσφέρει πολύτιμεε υπηρεσίεε, είχε προκαλέσει την αντίδραση
των εργαζομένων. αλλά και των κομμάτων ms αντιποδίτευσπε, από τουε γιατρούε του «Παί
δων» Πεντέληε έπειτα από αγωγή που κατέθεσε το υπουργείο Υγείαε. Στο πλευρό των εργα
ζομένων βρέθηκε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδαε, ενώ την από
φαση του θάνου Πλεύρη να κάνει αγωγή κατακεραύνωσε η αντιπολίτευση.
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 Παίδων Πεντέλης Τιμωρούν τους εργαζόμενους
γιατί θέλουν να προσφέρουν
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4-5

Επιφάνεια 1847.89
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-01-2022

Κυκλοφορία:

760

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Παίδων Πεντέλης

Τιμωρούν τους
εργαζόμενους
γιατί θέλουν να
προσφέρουν
Ζητούν να μην βγει το
νοσοκομείο από τις
εφημερίες και ο Πλεύρης
τους έκανε αγωγή
σελίδες 4-5

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παίδων Πεντέλης Τιμωρούν τους εργαζόμενους γιατί θέλουν να
προσφέρουν
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

14-01-2022

'C3
GO

Αυξάνονται
οι νεκροί

VO
GO

20.409

>

κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται πλέον
σε 1.612.869

o

o

''^•IILUIU

80

θάνατοι, από 77 προχθές. Στους
21.732 οι νεκροί της πανδημίας

664

’’

διασωληνωμένοι ασθενείς.
Οι 554 (83,43%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι

Ακροδεξιά επίθεση στους υγειονο
Με μια τακτική
βγαλμένη από τις πιο
σκοτεινές πτυχές της
Ιστορίας, ο Πλεύρης
προχώρησε προ
κλητικά σε αγωγή
με αίτημα να
κηρυχθεί η απεργία
των εργαζομένων στο
Παίδων Πεντέλης
παράνομη και
καταχρηστική.
Ξανθός: Να
σταματήσει τώρα
αυτή την αθλιότητα

Του

ανάγκες της βορειοανατολικής

Απαντώντας στον Ανδρέα Ξαν

νους γιατρούς του ΕΣΥ. Καταλήγο-

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αττικής, της Λαυρεωτικής, ακό

θό, ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε

ντας, οι νοσοκομειακοί γιατροί προ

μα και της Εύβοιας...

την αξιωματική αντιπολίτευση ότι

ειδοποιούν πως, απέναντι στον αυ-

επιθυμεί να... μη γίνουν ή να καθυ

ταρχισμό της κυβέρνησης, θα απα

στερήσουν τα άνω των 300 ραντε
βού, που έχουν προγραμματιστεί

ντήσουν με δυνάμωμα των αγώνων.

για εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών

Δριμύ κατηγορώ έξω από το
υπουργείο Υγείας

ντιδημοκρατικό κρε-

Α

σέντο επεφύλασσε ο...
συνήθης ύποπτος Θάνος Πλεύρης στους

«Απαιτούμε από την κυβέρνηση
εργαζομένους του Παίδων
να Πε
σταματήσει τώρα αυτή την
ντέλης, οι οποίοι αποφάσισαν
ει
αθλιότητα.
Αλλιώς ‘ο εξευτελισμός

κοσιτετράωρη απεργία για χθες,
αντιδρώντας στην απόφαση του
υπουργείου Υγείας να βγάλει το
νοσοκομείο από τις εφημερίες.
Με την υπ. αριθμ. 33/2022 από
φαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
η απεργία κρίθηκε παράνομη,
ύστερα από σχετικό αίτημα του
υπουργού

Υγείας.

Ο

Θάνος

Πλεύρης προχώρησε προκλητι
κά σε αγωγή με αίτημα να κηρυ

της θα γίνει τέλειος’» επισημαίνει ο
τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέας
Ξανθός με αφορμή την προκλητι
κή ενέργεια του Θάνου Πλεύρη.
Ο Ανδρέας Ξανθός, με μια σκλη
ρή δήλωσή του, επισημαίνει ότι
πρέπει «να σταματήσει τώρα η

στο Παίδων Πεντέλης. Παράλληλα,
υπογράμμισε ότι ως υπουργός Υγεί

Μαζική κινητοποίηση πραγματο

ας οφείλει να διασφαλίσει τη δημό

ποίησαν υγειονομικοί χθες το από

σια υγεία και την απρόσκοπτη πρό

γευμα έξω από το υπουργείο Υγείας,
στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέ

σβαση των πολιτών στο ΕΣΥ.
Ωστόσο, ο Θάνος Πλεύρης δεν δεί
χνει την ίδια ευαισθησία μπροστά

ρας δράσης για την υγεία.
Το παρών στη συγκέντρωση έδω

στα δεκάδες προβλήματα που αντι

σαν σωματεία εργαζομένων σε νο

μετωπίζουν τα νοσοκομεία του
ΕΣΥ, με καθημερινές εφημερίες του

σοκομεία, καθώς επίσης και σωμα
τεία άλλων κλάδων, που στηρίζουν

τρόμου, με ράντζα και αναμονές.

τα αιτήματα των εργαζομένων στο

Η επίδειξη πυγμής
της κυβέρνησης δείχνει
τον φόβο της

παρουσία στήριξαν φοιτητικοί σύλ

ακροδεξιά αθλιότητα Πλεύρη προς
τους γιατρούς του Παίδων Πεντέ

χθεί η απεργία παράνομη και κα

λης» και υπογραμμίζει ότι, την ώρα

ταχρηστική, τονίζοντας ότι η κί

της εξελισσόμενης υγειονομικής

νησή του έγινε για να διασφαλι

τραγωδίας στη χώρα και της κυ

ΕΣΥ. Παράλληλα, μετη φυσική τους
λογοι και άλλοι φορείς
Στο περιθώριο της συγκέντρω

Την οργή της εξέφρασε η ΟΕΝ-

σης, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη

στεί η δημόσια υγεία και να εκτε-

βερνητικής πανωλεθρίας στον

ΓΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της κα

λεστούν στο ακέραιο οι προγραμ

έλεγχο της πανδημίας, ο υπουργός

τηγορεί την πολιτική ηγεσία του

Τύπου από τους εκπροσώπους των
συνδικαλιστικών φορέων των υγει
ονομικών, όπου παρουσιάστηκαν τα

ματισμένοι εμβολιασμοί παιδιών

Υγείας Θ. Πλεύρης αποφάσισε να

υπουργείου Υγείας πως παίζει στα

κατά της Covid-19 στο συγκεκρι

ακολουθήσει την προσφιλή στον

ζάρια την υγεία και τη ζωή των υγει

αιτήματάτους. Συγκεκριμένα, οι ερ

μένο νοσοκομείο.

ίδιο -λόγω του ακροδεξιού του πα

ονομικών και των παιδιών. Μάλι

γαζόμενοι στο ΕΣΥ διεκδικούν:

«σιδηράς

στα, επισημαίνει ότι η επίδειξη πυγ

• Δωρεάν Πρωτοβάθμια Περίθαλ

εκτός εφημεριών ένα παιδιατρικό

πυγμής» εναντίον των γιατρών του

μής από την κυβέρνηση δείχνει τον

ψη, συνταγογράφηση τεστ κορωνοϊ-

νοσοκομείο που καλύπτει τις

Παίδων Πεντέλης.

φόβο της απέναντι στους μαχόμε-

ού, δωρεάν τεστ.

Την ίδια ώρα, πάντως, άφησε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ξανθός: Ο εξευτελισμός της
κυβέρνησης θα γίνει τέλειος

ρελθόντος- πολιτική
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 Παίδων Πεντέλης Τιμωρούν τους εργαζόμενους γιατί θέλουν να
προσφέρουν
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,4-5

Πτωτική η τάση της
θετικότητας, αλλά
εξαιρετικά υψηλό το
επιδημιολογικό φορτίο
Τσίπρας: Ύστερα από 5 ημέρες
νόσησης, με βάση τον ΕΟΔΥ, θα
μπορούσα να πάω σήμερα στη Βουλή
Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της πανδημίας
έστειλε από τη χθεσινή ενημέρωση του υπουργείου
Υγείας η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα
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Κυβερνητικό Βατερλώ
η επιστράτευση
των ιδιωτών γιατρών
Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης,
πάρα πολλοί από τους ιδιώτες γιατρούς που έλαβαν
φύλλα πορείας για να παρουσιαστούν σε δημόσια
νοσοκομεία δήλωσαν ότι αδυνατούν να το πράξουν
είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε για άλλους λόγους,
όπως, για παράδειγμα, υγείας ή ηλικίας

Παπαευαγγέλου, καθώς τόνισε ότι παρατηρείται μια
σταθεροποίηση της θετικότητας περίπου στο 9% με
σαφείς πτωτικές τάσεις, ενώ σταθεροποιείται και ο
επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος. Ωστόσο
ταυτόχρονα το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει
εξαιρετικά υψηλό και δεν χωρά εφησυχασμός, ενώ
αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 230.000 ενεργά
κρούσματα, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 2,5%
του πληθυσμού. Παράλληλα, στα νοσοκομεία
νοσηλεύονται με κορωνοϊό πάνω από 5.000 ασθενείς,
με την κάλυψη των απλών κλινών να είναι στο 67% και
των κλινών ΜΕΘ στο 88%. Η Βάνα Παπαευαγγέλου
εκτίμησε ότι ο αριθμός των διασωληνωμένων θα
κυμανθεί στο ίδιο επίπεδο τις επόμενες δύο εβδομάδες,
δηλαδή πάνω από τους 600. Ειδική αναφορά έγινε για
τα παιδιά, λόγω του ανοίγματος των σχολείων τη
Δευτέρα. Από τις αρχές της εβδομάδας «ο δείκτης
θετικότητας στα παιδιά είναι εξαιρετικά
χαμηλός», συγκεκριμένα 1,4%.

μικούς
προσωπικό. Επιστροφή των συνα
δέλφων που βρίσκονται σε αναστο
λής εργασίας. Περίπου 2.500 υγειο
νομικοί νοσούν από κορωνοϊό.
Υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού
στα νοσοκομεία. Μειώθηκε το προ
σωπικό κατά περισσότερους από
10.000 υπαλλήλους σε σχέση με τον
περασμένο χειμώνα.
• Ανάκληση επικίνδυνων οδηγιών
ΕΟΔΥ που μειώνουν τις ημέρες κα
ραντίνας του προσωπικού. Τακτικά
προληπτικό τεστ στο προσωπικό.
• Ενίσχυση του δημόσιου τομέα
Υγείας. Οι εισαγωγές περιστατικών
κορωνοϊού για ακόμη μια φορά αυ
ξάνονται σε κάθε εφημερία. Τα νο
σοκομεία γεμίζουν δύο κλινικές κορωνοϊού μετά από κάθε εφημερία σε
βάρος ασθενών άλλων παθήσεων.
Δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς
βρίσκονται σε θαλάμους και αυτο
σχέδιες ΜΕΘ και όμως για την κυ
βέρνηση η ανάπτυξη νέων κλινών
ΜΕΘ είναι πολυτέλεια.
•Ένταξη στα ΒΑΕ.
• Αύξηση μισθών.
• Μονιμοποίηση συμβασιούχων.
• Εργατικό ατύχημα.
•Έξω οι εργολάβοι
από τα νοσοκομεία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μονες που τονίζουν ότι «δεν έχουμε ξε

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ

μπερδέψει με τη μετάλλαξη Δέλτα», η οποία
θεωρείται πιο νοσογόνος από τηνΌμικρον.

Ανοίγει η πλατφόρμα για ία αντιικά χάπια
Ξεκινά η χορήγηση των αντίικών φαρμάκων γιατον
κορωνοϊό, δήλωσε από τη μεριά της η αναπληρώτρια

• Ενίσχυση των νοσοκομείων με

Της

υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση,
η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας δήλωσε ότι έχουμε
τελειώσει μετά μονοκλωνικά και ξεκινάει η χορήγηση
αντιικών χαπιών. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα και θα
δίνεται με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα μονοκλωνικά. Θα
δίνονται από τα νοσοκομεία ή από φαρμακεία μέσω

εσσαλονίκη: Σε «Βατερλώ» εξε
λίσσεται η επιστράτευση ιδιω
τών γιατρών για την ενίσχυση

Θ

Αιχμές για το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ από Τσίπρα

σια νοσοκομεία δήλωσαν ότι αδυνατούν να
το πράξουν είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε
για άλλους λόγους, όπως, για παράδειγμα,

ημέρες καραντίνας. «Ύστερα από 5 ημέρες νόσησης, με

υγείας ή ηλικίας.
«Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληρο
φορίες που έχουν έρθει στον ΙΣΘ από συ

βάση τον ΕΟΔΥ, θα μπορούσα να πάω σήμερα στη

ναδέλφους, έχουν επιστρατευτεί αναισθη-

Βουλή και να κολλήσω συναδέλφους, αφού το τεστ μου

σιολόγοι - εντατικολόγοι που εργάζονται σε
ΜΕΘ τριών ιδιωτικών κλινικών της πόλης

για το προβληματικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και τις

βγαίνει ακόμα θετικό» σημείωσε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και πρόσθεσε πως,

μας, οι οποίες νοσηλεύουν και ασθενείς από

παρότι ο ίδιος δεν θα σταματήσει την καραντίνα, πολλοί

τα δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να
καθίσταται προβληματική η λειτουργία
τους» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση.

άλλοι στην ίδια θέση είναι υποχρεωμένοι να
επιστρέφουν στη δουλειά τους, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται... Απαντώντας στον επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, το υπουργείο Υγείας
επικαλέστηκε τις οδηγίες του CDC υπογραμμίζοντας ότι
ύστερα από 5 ημέρες ήπιας νόσου και εφόσον δεν
υπάρχει πλέον κανένα σύμπτωμα οι πολίτες μπορούν να
επιστρέφουν στην καθημερινή δραστηριότητάτους

Επίσης επιστρατεύτηκαν γιατροί ηλικίας
και άνω των 70 χρόνων και με προβλήματα
υγείας, ενώ καταγγέλλεται και το γεγονός
ότι κάποιοι ιδιώτες γιατροί καλούνται να πα
ρουσιαστούν σε νοσοκομεία εκτός Θεσσα
λονίκης, χωρίς κάποια πρόνοια για τη μετα
κίνησή τους και τη διαμονή τους εκεί.

φορώντας συνεχώς μάσκα υψηλής προστασίας και
τηρώντας τους βασικούς κανόνες υγιεινής.

Ανιώνης Ραυτόπουλος

λύτερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδο

μάδα. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδια
σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο φέρον
της πόείναι ότι, παρά τη μεγάλη διασπορά
λης, ενώ στα νοσοκομεία συνεχίζονται
οι
τηςΌμικρον,
η διασπορά της μετάλλαξης
εφημερίες τρόμου.« Δυστυχώς, τις αστοχίες
Δέλτα μειώνεται με αργούς ρυθμούς.
της προηγούμενης επιστράτευσης διαδέ
«Οι καταγραφές που έχουμε από 8.1 και
χτηκε το Βατερλώ της σημερινής» τονίζει
μετά καταδεικνύουν σταθεροποίηση του ιιχαρακτηριστικά ο ΙΣΘ, αφού πάρα πολλοί
κού φορτίου στην κοινότητα σε υψηλά επί
από τους ιδιώτες γιατρούς που έλαβαν φύλ
λα πορείας για να παρουσιαστούν σε δημό

Θετικός στον κορωνοϊό εξακολουθεί να είναι ο Αλέξης

σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και 20% μεγα

του ΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη,

συνταγογράφησης από ιατρεία του ΕΟΠΥΥ.

Τσίπρας, όπως ενημέρωσε ο ίδιος, αφήνοντας αιχμές

Το ιικό φορτίο στην πόλη συνεχίζει να είναι

πεδα, με τη Δέλτα να μειώνεται με αργούς
ρυθμούς. Με βάση και τη μέτρηση στις 11.1,
το ιικό φορτίο της Δέλτα στην πόλη έχει μει
ωθεί στο μισό σε σχέση με τις 19.12, όταν
ανιχνεύθηκε ηΌμικρον για πρώτη φορά»
δήλωσε ο αν. καθηγητής Μοριακής Μι
κροβιολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής
ΑΠΘ Χρυσόστομος Δόβας.
Ακόμη μια δύσκολη εφημερία είχε το νο
σοκομείο ΑΧΕΠΑ, που ολοκληρώθηκε
χθες το πρωί με δύο ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και άλλους 23 διασωληνομένους εντός της μονάδας, ενώ οι νέες
εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό ήταν 35.

Φθηνά μοριακά τεστ πέτυχε
και σύλλογος γονέων
Στο μεταξύ, χθες έγινε γνωστό ότι και η
Ένωση Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων
Ωραιοκάστρου εξασφάλισε τη διενέργεια
μοριακών τεστ σε ιδιωτικό εργαστήρια στην
τιμή των 28 ευρώ για μαθητές και εκπαιδευ

Η Δέλτα δεν τελείωσε

τικούς των σχολείων Ωραιοκάστρου που

Οι νέες μετρήσεις στα αστικά λύματα της
Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνουν τους επιστή

έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα ή έχουν συμπτώματα κορωνοϊού.
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