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Το τρίτο κύμα δείχνει τα δόντια του
Ρεκόρ με 4.340 νέα κρούσματα - Σκέψεις για σταδιακό άνοιγμα
Οι υψηλότεροι αριθμοί νέων κρουσμά

των και διασωληνωμένων ασθενών
από την αρχή ms πανδημίαε, που
ανακοινώθηκαν χθεε, επιβεβαιώνουν
ότι το ιικό φορτίο παραμένει υψηλό
στη χώρα μαε. Ο αριθμό3-ρεκόρ των
νέων κρουσμάτων έφθασε ns 4.340,
ενώ οι διασωληνωμένοι ασθενεί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ήταν 741 και οι νεκροί 72. Η πίεση
στα νοσοκομεία ms Armais, όπου
εντοπίζονται τα περισσότερα κρού
σματα, παραμένει ασφυκτική. Μέ
σα σε αυτό το πλαίσιο εξελίσσεται
η συζήτηση για σταδιακό άνοιγμα
δραστηριοτήτων, με ns αποφάσεΐ3
να λαμβάνονται ns αμέσου επόμε

νε5 ημέρεβ. Το βασικό ερώτημα εί
ναι αν το τρίτο κύμα ms πάνδημέ
βρίσκεται κοντό την κορύφωσή του
ή όχι. Πόντοι, από τη μέτρηση των
λυμάτων παρατηρούνται σταθεροποιητικέε ή και πτωτικέε τάσεΐ5 σε
σύγκριση με την προηγούμενη εβδο
μάδα, εξέλιξη που, εάν συνεχισθεί

και ns επόμενε5 ημέρε$, αναμένε
ται να φανεί και στον αριθμό νέων
κρουσμάτων. Σελ. 4-5
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Αρνητικό ρεκόρ σε διασωληνωμένους ασθενείς
Χθες ανακοινώθηκαν ακόμα 72 θάνατοι λόγω COVID-19, ενώ στο «βαθύ κόκκινο» παραμένουν τα νοσοκομεία της Αττικής

υψηλό παραμένει το επι
δημικό φορτίο ins COVID-19 στη
χώρα μα5, με tous αριθμούε των
νέων κρουσμάτων και των διασωληνωμένων ασθενών που ανακοι
νώθηκαν χθεε να είναι οι υψηλό
τεροι που έχουν καταγραφεί από
την αρχή ms πανδημώ στη χώ
ρα μα$.
Ειδικότερα, χθεε καταγράφηκαν 4.340 νέα κρούσματα σε ένα
σύνολο περίπου 66.000 μοριακών
ελέγχων και rapid tests. Το προ
ηγούμενο «ρεκόρ» στον αριθμό
των ημερήσιων κρουσμάτων εί
χε καταγραφεί μία εβδομάδα πριν
(Τρίτη 23/3), όταν είχαν ανακοι
νωθεί 3.586 νέεε διαγνώσειε. Στην
Αττική εντοπίστηκαν 2.097 νέα
κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη
535, στην Κοζάνη 167 και στην
Αχαΐα 135.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 ήταν χθεε 72, ενώ ο
συνολικό3 αριθμό3 των θυμάτων
Tns νόσου στη χώρα pas είναι
8.017. Ο apiOpos των ασθενών
που νοσηλεύονταν χθε5 το μεση
μέρι διασωληνωμένοι ήταν 741.
Προχθέε καταγράφηκαν 402 εισαγωγέ3 νέων ασθενών στα νο
σοκομεία ms επικράτεια3 (μέσο5
opos εισαγωγών του επταημέρου
είναι 431) και εκδόθηκαν 302 εξι
τήρια ασθενών με COVID-19 λό
γω iaons.

Ιικό φορτίο στα λύματα
IWvtgis, με βάση το Εθνικό Δί
κτυο Επιδημιολογίαε Λυμάτων του
ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 22 tws 28
Μαρτίου παρατηρήθηκαν σταθεροποιητικέ5 ή πτωτικέ3 τάσεΐ3,
σε σχέση με την προηγούμενη
auras εβδομάδα, στο ιικό φορ
τίο στα αστικά λύματα σε Αττική
(-12%), Λάρισα (-3%), Βόλο (-50%),
Ηράκλειο KpATns (-23%), Χανιά
(-71%), Ρέθυμνο (-2%), Αγιο Νι
κόλαο (-32%) και Πάτρα (-60%).
Στο «βαθύ κόκκινο» παραμέ
νουν τα νοσοκομεία Tns Arams,
με tous εκπροσώπου των εργα
ζομένων να καταγγέλλουν ότι οι
ΜΕΘ COVID του ΕΣΥ έχουν φτά
σει στα όρια Tns δυναμικότητά3
tous, με αποτέλεσμα δεκάδε5 διασωληνωμένοι ασθενεί να είναι
σε λίστα αναμονήε, και να ζητούν
για άλλη μια φορά την επίταξη του
ιδιωτικού τομέα υγεία3.

Τα στοιχεία
Zxis κλίνε3 Εντατική3 του ιδι
ωτικού τομέα αναφέρθηκε χθεβ
ο unoupyos Υγείαε Βασίληε ΚιKiAias, κατά την ενημέρωση των
εκπροσώπων των κοινοβουλευτι
κών κομμάτων, στην οποία συμ
μετείχαν snions η πρόεδρο5 Tns
E0vims EnvtponAs Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου και ο καθηγηms Σωτήρη ToioOpas.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που

παρουσίασε ο κ. KiKiAias, στη
χώρα λειτουργούν 1.483 κλίνε3
Εντατικήε, εκ των οποίων 1.222
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 220 στα
ιδιωτικά θεραπευτήρια και 41 στα
στρατιωτικά.
Από αυτέ3, οι 891 λειτουργούν
cos ΜΕΘ COVID. Στην Αττική λει
τουργούν 427 κλίνεε Evmmms
COVID (302 είναι non COVID).
Onus ανέφερε ο κ. Κικίλια3, τα
ιδιωτικά θεραπευτήρια Tns Ara
ms έχουν διαθέσει στο ΕΣΥ 174
από tis 233 κλίνε3 Εντατικήε που

/

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Ιδιαίτερα
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Η χώρα διαθέτει συνολικά 1.483
κλίνες Εντατικής. Από αυτές, 891 λει
τουργούν ως ΜΕΘ COVID.

Διενέρνεια rapid tests σε διερχόμενους οδηγούς στο Ναύπλιο, από κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Οι παράγοντες για την επιστροφή στα θρανία
Τα ιδιωτικά
θεραπευτήρια
της Αττικής έχουν
διαθέσει στο ΕΣΥ
174 από τις 233 κλίνες
Εντατικής
που λειτουργούν.
λειτουργούν.
Από tis υπόλοιπε3 59 κλίνεε
που έχουν «κρατήσει» για tis ανάYkss των δικών tous ασθενών,
χθεε κενέε ήταν Tpsis.
Εν τω μεταξύ, στο «μικροσκό
πιο» των αρμόδιων αρχών έχει
τεθεί η περίπτωση θανάτου pias
65xpovns yuvaims, σχεδόν μισή ώρα μετά τον εμβολιασμό Tns
έναντι του κορωνοϊού. Σύμφω
να με πληροφορώ, η 65χρονη,
που έπασχε από υποκείμενα νο
σήματα (σακχαρώδη διαβήτη
και στεφανιαία vooos), παρέμεινε μετά τον εμβολιασμό Tns για
τουλάχιστον 15 λεπτά στο εμβολιαστικό κέντρο, oncos προβλέπει
το πρωτόκολλο, κατά τη διάρκεια
των οποίων δεν εμφάνισε κάποιο
πρόβλημα υγείαε.
Εχουν ενημερωθεί για το περι
στατικό τόσο η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών όσο και ο ΕΟΦ, που
θα περιμένουν τα αποτελέσματα
Tns ιατροδικαστική3 εξέτασή.

Υποχρεωτικά θα είναι τα τεστ για

ooous θα μετέχουν σε διά ζώσηε
εκπαιδευτική διαδικασία, δηλα
δή μαθητέε, cporaras, εκπαιδευτικούε. Enions, υποχρεωτικό θα
είναι το τεστ και για tous υποψη
φίου των Πανελλαδικών Εξετάσε
ων τον προσεχή Ιούνιο. Αυτό προ
βλέπει νομοθετική ρύθμιση του
υπουργείου Παιδείαε που εντά
χθηκε σε νομοσχέδιο του υπουρ
γείου Yysias. Η επιστροφή των μα
θητών στα σχολεία θα εξαρτηθεί
και από tis διαδικασίε3 για τον
εφοδιασμό και την οργάνωση των
self tests, και x0es υψηλόβαθμα
στελέχη του υπουργείου Παιδεία5
δεν απέκλεισαν την πιθανότητα
να γίνει στα μέσα Tns επόμενέ
εβδομάδαε, ανάλογα βεβαίου με
tis εισηγήσεΐ3 των ειδικών λοιμωξιολόγων. Την ίδια στιγμή, απρό
θυμοι να εμβολιαστούν εμφανίζο
νται μαθητέ5 και εκπαιδευτικοί
otis δομέ3 ειδιιώ αγωγή3 -δή
λωσε το 52% των εκπαιδευτικών
και το 22% των μαθητών- παρά το
προνόμιο του κατά προτεραιότητα
εμβολιασμού που εξασφάλισε το
υπ. Παιδείαε. Από την πλευρά ms,
η Σύγκλητο5 του ΕΚΠΑ ζητάει τον
κατά προτεραιότητα εμβολιασμό
μερίδα5 φοιτητών και προσωπικού
για διά ζώση3 μαθήματα.
Ειδικότερα, στη ρύθμιση αναφέ-

Σχολεία ειδικής αγωγής
ΜΑΘΗΤΕΣ

6.177

Επιθυμούν
να εμβολια
στούν

J 1.359
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to
22°/ο

i

σιουν

4.185

52%1
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Καθοριστικός είναι
ο χρόνος εφοδιασμού
των φαρμακείων
με self tests, αλλά και
το πώς θα βεβαιώνεται
ότι το τεστ ενός μαθητή
βγήκε θετικό.
ρεται ότι με υπουργική απόφαση
μπορεί «να οριστεί cos προϋπόθεση
για τη συμμετοχή στην εκπαιδευ
τική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώση5, η προηγούμενη
υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο
voonons από τον κορωνοϊό για
μαθητέ3, φοιτητέε και καταρτιζομένουβ». Με την καθιέρωση των

θετική ρύθμιση παρατείνεται 0cos
31/7/2021 η iox0s διατάξεων
ΠΝΠ που αφορούν θέματα για την
επαναλειτουργία των εκπαιδευτι
κών δομών και τη διευκόλυνση
ins εξ αποστάσεω5 εκπαίδευσή,
ζητήματα έκτακτέ προμήθειαβ
μέσων ατομικά υγιεινήε ή συλλοyirns npooTaoias, διαδικασίεε σύvai|ms δημοσίων συμβάσεων και
αποδοχήε δωρεών από Tpimus,
καθώε και την υποχρεωτικότητα
Tns ηλεκτρονικήε i|mcpocpopias σε
εκλογικέs διαδικασίε3 στα ΑΕΙ.
Η Σύγκλητθ3 του ΕΚΠΑ, πάvtcos, χθε$ διαπίστωσε «ότι η συ
νεχιζόμενη απαγόρευση διενέργεια5 των εκπαιδευτικών αυτών
δραστηριοτήτων λόγω πανδημίαε
δημιουργεί πλέον σοβαρό πρό
βλημα στην πρόοδο και ολοκλή
ρωση Tns εκπαιδευτική5 διαδικαoias κατά το τρέχον ακαδημαϊκό
fios». Oncos ανέφερε στην «Κ» ο
πρύτανη του ΕΚΠΑ 00vos Δημόπουλθ5, η Σύγκλητο5 ζητάει τη
δωρεάν διάθεση self tests m0cbs
και τον κατά προτεραιότητα εμβο
λιασμό όλων των εμπλεκομένων,
φοιτητών και προσωπικού - otis
εκπαιδευτικέ3 δραστηριότητεε
που απαιτούν φυσική παρουσία.
Ο λόγο3 για tis κλινικέ3, τα εργα
στήρια, tis npairams ασκήσει
και τα αθλητικά μαθήματα.
tis

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

self tests η υποχρεωτικότητα θεω
ρείται δεδομένη. Η ίδια απόφαση
θα ισχύσει και για tous εκπαιδευm«ras, αλλά θα υπαχθούν σε κυ
βερνητική ρύθμιση που θα αφορά
όλου3 tous δημοσίου υπαλλήλου.
Κρίσιμα βήματα Tns διαδικασώ,
άλλωστε, αναμένεται να καθυστε
ρήσουν την επιστροφή των μαθη
τών γυμνασίου και λυκείου στα
σχολεία, και πάντωε όχι την προ
σεχή Δευτέρα. Ενδεικτικά, καθοριotikos είναι ο xpovos εφοδιασμού
των φαρμακείων με self tests αλλά
και το nebs θα βεβαιώνεται ότι το
τεστ ενό3 μαθητή βγήκε θετικό: με
υπεύθυνη δήλωση του γονέα στο
σχολείο, με ηλεκτρονική δήλωση
σε πλατφόρμα ή ενημέρωση από
το κέντρο εμβολιασμού μετά το
μοριακό τεστ;
Παράλληλα, με την ίδια νομο-

Διλήμματα και αδιέξοδα ασθενών και γιατρών στη νέα καθημερινότητα
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ
Καραντίνα Oiapmias και φόβθ3 επι

μόλυναν, τηλεργασία για tous
μεγάλον και τηλεκπαίδευση για
tous μικρού3, μείωση εισοδημά
των και κατ’ επέκταση εξόδων δι
αβίωσή. Αυτοί είναι οι νέοι παράγοντε5 που διαμορφώνουν την
καθημερινότητά pas, επηρεάζοvms μοιραία την κατάσταση Tns
υγεώ pas - ένα χρόνο και πλέον
μετά την έναρξη Tns πανδημώ.
Η «Κ» μίλησε με τρεΐ3 ιδιώτεε γιατρού5, οι οποίοι κατέδειξαν τα δι
λήμματα και τα αδιέξοδα ασθενών
και γιατρών. «Εχω πάψει να βλέπω
αθλητικέε κακώσεΐ3 αλλά εξετάζω
μαζικά ανθρώπον που πάσχουν
από oocpuaAyies, που ταλαιπω
ρούνται από novous στη μέση και
στην πλάτη», εξηγεί στην «Κ» ο
Niiros Τσιλιμιγκάκν, χειρουργό3
- ορθοπεδικό3 στην Ευρωκλινική,
που διατηρεί ιατρείο otous Αμπε
λοκήπον. «Πάρα πολλοί ασθενεύ
μου εργάζονται από το σπίτι και
ταυτόχρονα έχουν διακόψει κάθε
σωματική άσκηση, ακόμα και tis
καθιερωμένεε κινήσει tous sktos

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η κυριαρχία του
κορωνοϊού επηρεάζει
τον τρόπο που οι πολίτες
ανταποκρίνονται
σε άλλα προβλήματα
υγείας, για τα οποία
υπό κανονικές συνθήκες
θα αναζητούσαν
πιο άμεσα συνδρομή.
σπιτιού, με σοβαρέ3 συνέπειε3 για
το μυοσκελετικό tous σύστημα».
Επιπλέον, καταπιάνονται μανιω6cbs με το... νοικοκυριό. «Πολλέ5
yuvaims αποφασίζουν ότι, εφό
σον περνούν όλη την ημέρα στο
σπίτι, θα κάνουν και όλεε tis δουλειέ3 του σπιτιού, ακόμα και ooss
απαιτούν σωματική δύναμη, που
δεν διαθέτουν». Παρά τη ραγδαία
άνοδο των παραπάνω ενοχλήσε
ων, οι περισσότεροι αρνούνται
να περάσουν την πόρτα του νο
σοκομείου, διστάζουν ακόμα και
να επισκεφθούν τον γιατρό. «Κα

ταβάλλω προσπάθεια να καθορί
ζω τα ραντεβού πολύ αραιά, ώστε
να μην συμπίπτουν οι ασθενείε
στην αναμονή», διευκρινίζει ο
κ. Τσιλιμιγκάκη3. Ωστόσο, πολ
λοί προτιμούν να επικοινωνούν
μαζί του τηλεφωνικά. «Auomxcbs,
δεν υπάρχει τηλεφωνική Ιατρική,
η δική μα5 ειδικότητα μάλιστα εί
ναι κλινική», λέει. «Μπορεί δύο
ασθενεώ να έχουν ίδιεε απεικονιoTims εξετάσει, ο ένα3 opcos να
πονάει και ο άλλθ3 να μην νιώθει
τίποτα, επομένου θα tous δώσω
διαφορετική αγωγή». Ο 6i0xutos
φόβοε, «που είναι απόλυτα δικαιολογημένοε», έχει κάνει πολλέ3
yuvaims να αμελήσουν τον ετή
σιο έλεγχό tous για οστεοπόρω
ση. «Από την άλλη, έχω και μια
κατηγορία ασθενών που, επειδή
είναι περιορισμένοι στο σπίτι, θέ
λουν να αξιοποιήσουν τον χρόνο
αυτό για να κάνουν κάποιο χει
ρουργείο που iws σήμερα ανέ
βαλλαν». Ο i6ios συνιστά σε όλου3
να κάνουν καθημερινά μια ήπια
γυμναστική στο σπίτι και να μην
υποτιμούν τα πρώτα συμπτώματα
πόνου, γιατί όσο περνάει ο και-

pos αυτά επιδεινώνονται. «Στην
πρώτη καραντίνα πέρυσι, ο κόopos απέφευγε να πραγματοποιεί
ακόμα και tis προγραμματισμένε5
επισκέψεΐ5», θυμάται η Κατερίνα
Μαυρεδάκη, ειδική παθολόγοε,
που διατηρεί ιατρείο στο Μοσχά
το. «Από το φθινόπωρο και με
τά, όμοιε, το κλίμα έχει αλλάξει,
οι ασθενεί προσέρχονται όποτε έχουν ενοχλήσει και πραγ
ματοποιούν tous απαιτούμενου5
ελέγχου5 σε ιδιωτικά διαγνωστι
κά κέντρα», προσθέτει η YiaTpos.
Αυτό που θέλουν να αποφύγουν
τόσο εκείνοι όσο και η ίδια, αν
δεν είναι απολύτου απαραίτητο,
είναι το νοσοκομείο. «Καλούμαι
πολύ προσεκτικά να ζυγίζω και
να αξιολογώ καταστάσειε, για να
μην επιβαρύνω το σύστημα υγείas αλλά και για να μην εκθέτω
tous ασθενεί μου σε κίνδυνο»,
λέει στην «Κ». Ωστόσο, κάποιεε
cpop0s επιβάλλεται η εισαγωγή
σε νοσοκομείο. «Πρόσφατα, τρία
περιστατικά μου νοσηλεύτηκαν
σε νοσοκομείο επειδή έπρεπε να
υποβληθούν σε επείγουσε3 χειpoupYims επεμβάσειε, οι onoiss

είχαν εξαιρετική έκβαση». Οταν
όμοιε οι ασθενεί5 πήραν εξιτήριο,
«διαπίστωσαν ότι ήταν θετικοί
στον κορωνοϊό, oncos και όλοι οι
οικείοι tous». Σύμφωνα με την κ.
Μαυρεδάκη, στην τόσο κρίσιμη
περίοδο που διανύουμε, «αναδεικνύεται η αξία ms σταθερή5 και
καλήε oxfons γιατρού και ασθενού3, καθώε 0vas γιατρόε που
γνωρίζει το ιστορικό του ασθενού3 είναι εντέλει εκείνο3 που θα
αναλάβει και την ευθύνη για την
εξέλιξη ms υγεώ του».

Με μηνύματα
Καταιγισμό μηνυμάτων και φω
τογραφιών δέχεται στο WhatsApp
ο nai6iaTpos Μιχάλη3 Δαβάκηε,
που έχει ιατρείο στην Κηφισιά.
«Πολλοί γονεί3 επιλέγουν αυτό
τον τρόπο επικοινωνώ για λόYous mxmnms, ασφάλεια3 αλλά
και εξοικονόμησή», τονίζει. «Οι
γονεί3 ανησυχούν για μια πιθανή
επιμόλυνση από τη μετακίνηση
και την αναμονή εδώ, παρά το ότι
λαμβάνω, oncos όλοι οι συνάδελφοι,
όλα τα απαραίτητα μέτρα», προ
σθέτει ο iOios, ο onoios προσφέ

ρει τη δυνατότητα αναμονήε και
σε εξωτερικό χώρο. «Πολλά παιδιά
έχουν χάσει κάποια δόση από τα
εμβόλιά tous, κάτι που μειώνει την
αποτελεσματικότητα ms δραστιms ouoias». Δεν είναι, ωστόσο,
μόνο ο δισταγμό3 για tis μετακι
νήσει που κάνει tous γονεώ δυ
σκίνητοι, αλλά και η νέα οικο
νομική πραγματικότητα, «rovsis
σε αναστολή, εδώ και μήνεε, που
προσπαθούν να επιβιώσουν μόνο
με το κρατικό βοήθημα, έχουν έρ
θει σε πολύ δύσκολη θέση», υπο
γραμμίζει ο κ. Δαβάκη5.
Παρά tis ανατροπέ3 που βιώνουμε λόγω ms πανδημία3 στη
ζωή μα3, το «μπλοκ» των αντιεμβολιαστών γονέων δεν πτοείται, προκαλώντα3 «πονοκέφαλο» otous
παιδιάτρου. «Εξακολουθούν να
είναι πολυάριθμοι», σχολιάζει ο
κ. Δαβάκη3. «Προσωπικά αποφεύ
γω να αναλάβω τα παιδιά tous,
mOcbs η ευθύνη, αν προκύψουν
μελλοντικά προβλήματα, είναι με
γάλη· θα έχω πάντοτε βάροε στη
συνείδησή μου ότι δεν χρησιμο
ποίησα αρκετή πειθώ για να tous
μεταπείθω».
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