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1) [ESPRESSO, Σελ. 22 ] [] Τα ράντσα έχουν επιστρέφει για τα καλά στους διαδρόμους
2) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 51 ] [] Kορωνοιός: μείωση των «σκληρών» δεικιών
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 Τα ράντσα έχουν επιστρέφει για τα καλά στους
διαδρόμους
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 137.97 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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■

■

Τα ράντσα έχουν επιστρέφει για
τα καΜ orous διαδρόμου»
Η πανδημία του κορονοϊού μπορεί
να βρίσκεται σε ύφεση, όμως το αλαλούμ στα δημόσια νοσοκομεία συ

επιστροφή των ασθενών σε αυτά με
τά την εποχή του κορονοϊού, στη λει
τουργία των εφημεριών των νοσοκο

νεχίζεται με αμείωτη ένταση. Τα ρά
ντσα έχουν επιστρέφει για τα κα
λά στους διαδρόμους, οι

μείων αλλά και στην έλλειψη Κέντρων
Υγείας Αστικού Τύπου στο λεκονοπέδιο.

γιατροί και οι νοσηλευτές
τρέχουν και... δεν προ
λαβαίνουν, ενώ ασθε
νείς περιμένουν επί
ώρες να εξυπηρετη
θούν.
Υπαίτια γί αυτήν την
ταλαιπωρία, την οποία βιώνουν χιλιάδες ασθενείς αλ
λά και οι εξαντλημένοι υγειονομικοί,
είναι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας,
η οποία αποδίδει τα αυξημένα προ
βλήματα που εντοπίζονται -κυρίως στα
νοσοκομεία της Αττικής-στη μαζική
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Ιδιαίτερα στα μεγά
λα νοσοκομεία, όπως εί
ναι το Αττικόν, το «Γεν
νήματος» και ο Ευαγγε

β

λισμός, τις ημέρες των
εφημεριών η κατάστα

ση είναι τραγική και πολ
λές φορές μη διαχειρίσιμη.
Οι πληροφορίες έχουν φτάσει
στον δεύτερο όροφο της Αριστοτέλους 17 και γι' αυτόν τον λόγο το αμέ
σως επόμενο διάστημα φαίνεται ότι
θα υπάρξει παρέμβαση με νέο επιχει
ρησιακό σχέδιο.
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 Kορωνοιός: μείωση των «σκληρών» δεικιών
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

51

Επιφάνεια 78.57 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

30-05-2022

Κυκλοφορία:

11760

1
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Kopcovoios: μείωση
ίων «σκληρών» δεικιών
Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η συρρίκνω

ση του τρέχοντοε κύματοε τηε πανδημίαε,
ηροαγγέλλονταε (εκτόε απροόπτου) ένα
«κανονικό» καλοκαίρι. Είναι ενδεικτικό ότι την
Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.575 κρού
σματα κορωνοϊού, ενώ καταγράφηκανί 6
θάνατοι. Επιπλέον, από τα ίδια στοιχεία προ
κύπτει πωε ο αριθμόε των διασωληνωμένων
είναι 132. Το 93,2% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται με μηχανική
υποστήριξη αναπνοήε, 63 (47,73%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώε εμβολιασμένοι και
69 (52,27%) είναι πλήρωε εμβολιασμένοι. Εί
ναι σημαντικό, δε, να σημειωθεί πωε από την
αρχή τηε πανδημίαε έχουν εξέλθει από τιε
ΜΕΘ4.680 ασθενείε. Επίσηε, ο αριθμόε των
νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία τηε επικράτειαε δεν ξεπέρασε τιε 87 σε ένα 24ωρο, με
τον «σκληρό» αυτόν δείκτη να υπογραμμίζει
τη ραγδαία αποκλιμάκωση.
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