12

Realnews www.real.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πίεση στο ΕΣΥ

Ανησυχία για
την κάμψη στους
εμβολιασμούς
Η απόσταση από το
τείχος ανοσίας παραμένει
μεγάλη, σύμφωνα
με τα στοιχεία που
αποκαλύπτει η «R»
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ
g.lykourentzos@realnews.gr

Ε

ντονη ανησυχία για την επιδημιολογική
κατάσταση του επικείμενου Οκτωβρίου
προκαλεί στην κυβέρνηση η ανάσχεση
του εμβολιαστικού ρεύματος. Με το τείχος ανοσίας να απέχει περίπου ένα εκατομμύριο εμβολιασμούς, ο ρυθμός των περίπου 20.000 εμβολιασμών ανά ημέρα (ενώ υπάρχει δυνατότητα
για 120.000 εμβολιασμούς) θεωρείται απογοητευτικός. Το φάσμα του εφιάλτη του περσινού
Οκτωβρίου, αρχής γενομένης από τη Θεσσαλονίκη κατά το εορταστικό τριήμερο (Αγίου Δημητρίου και 28ης Οκτωβρίου), πλανάται ξανά
στην ατμόσφαιρα, με την κυβέρνηση να προσπαθεί με κάθε μέσο να το αποφύγει.
Παρά το γεγονός ότι οι εμβολιασμοί δεν
έχουν πάει άσχημα, η απόσταση από το τείχος
ανοσίας είναι μεγάλη. Αυτό αποτυπώνεται στα
στοιχεία που αποκαλύπτει η Realnews, σύμφωνα με τα οποία στις ηλικίες άνω των 60, οι
οποίες είναι και οι ευπαθέστερες, μολονότι καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού, κυρίως λόγω των μεγάλων ποσοστών
στις ηλικίες 80 και άνω, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 21% παραμένει ανεμβολίαστο και απειλεί με νέα επιβάρυνση το Εθνικό
Σύστημα Υγείας.
Συγκεκριμένα, η ενημέρωση που έφτασε στο
υπουργείο Υγείας το πρωί της περασμένης Τετάρτης αποτύπωνε την εξής κατάσταση:

f Στις ηλικίες άνω των 60 ετών το ποσοστό εμβολιασμού φτάνει στο 79%.
f Στις ηλικίες άνω των 50 ετών το ποσοστό εμβολιασμού φτάνει στο 77%.
f Στις ηλικίες άνω των 40 ετών το ποσοστό εμβολιασμού φτάνει στο 75%.
f Στις ηλικίες άνω των 30 ετών το ποσοστό εμβολιασμού φτάνει στο 72%.
f Στον ενήλικο πληθυσμό, δηλαδή στις ηλικίες άνω των 18 ετών, το ποσοστό
φτάνει στο 69%.
Οπως γίνεται αντιληπτό, όσο χαμηλώνουν οι ηλικιακές ομάδες, το συνολικό
ποσοστό των εμβολιασμένων μειώνεται, στοιχείο που δείχνει ότι στις νεότερες
ηλικιακές ομάδες το ποσοστό είναι ακόμα μικρότερο. Σε κάθε περίπτωση, η διαμορφωθείσα κατάσταση δείχνει ότι στον ενήλικο πληθυσμό, ακόμα και σήμερα,
σχεδόν ένας στους τρεις παραμένει ανεμβολίαστος. Εξ ου και η μεγάλη προσπάθεια θα δοθεί στον εμβολιασμό των νεότερων ηλικιακά ομάδων, καθώς, όπως
παραδέχθηκε υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή σε συνομιλία με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, στις ηλικίες 60 και άνω είναι πλέον πολύ δύσκολο να πειστεί οποιοσδήποτε δεν έχει εμβολιαστεί μέχρι σήμερα.

Ανοίγει η πλατφόρμα για ιδιώτες ιατρούς
Μολονότι ιδιαίτερο εμβολιαστικό ρεύμα δεν αναμένεται, το υπουργείο Υγείας
ελπίζει ότι η συμμετοχή ιδιωτών ιατρών στους εμβολιασμούς θα συμβάλει στην
αύξηση του αριθμού των εμβολιασθέντων. Κι αυτό γιατί θεωρείται ότι είναι ευ-

Να αναλάβουν τις ευθύνες τους

η άποψη
του ΓΙΆΝΝΗ ΜΙΧΕΛΆΚΗ

Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ με τους εμβολιασμούς είναι πλέον οριακή. Οπως έχει πει χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος «ξύνουμε τον πάτο». Και στο κρίσιμο αυτό σημείο ο
καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Είτε είναι άτομα, είτε είναι οργανισμοί. Ειδικά αν οι οργανισμοί αυτοί είναι θεσμοί και, μάλιστα, θεσμοί που επηρεάζουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας.
Ο λόγος για την Εκκλησία. Μπορεί η Ιεραρχία να έχει
ταχθεί υπέρ του εμβολιασμού, ανοιχτά, χωρίς αστερίσκους, όμως ένας σημαντικός αριθμός ιερέων προπαγανδίζει, απροκάλυπτα και ατιμώρητα, εναντίον των εμβολίων και των μέτρων προστασίας, όπως η χρήση της
μάσκας, με απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας.
Μάλιστα, οι ιερωμένοι αυτοί είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στο διαδίκτυο και στα social media, με χιλιάδες πιστούς ακολούθους. Δεν είναι τυχαίο ότι, ενώ οι φοιτη-

τές είναι «πρωταθλητές» στον εμβολιασμό, με ποσοστό
πάνω από 70%, οι σπουδαστές των εκκλησιαστικών
ακαδημιών και των θεολογικών σχολών εμφανίζουν
ένα απογοητευτικό ποσοστό κάτω από το 50%. Και, παράλληλα, έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά νόσησης,
από 7% έως 11%!
Η Εκκλησία πρέπει να δράσει άμεσα. Να αποφασίσει μόνη της την εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε όλους τους ιερείς, τους ψάλτες και τους νεωκόρους. Οσοι αρνηθούν, να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με αυτή των υγειονομικών, που αρνούνται τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός είναι πράξη αγάπης και προσφοράς στον πλησίον! Η Εκκλησία πρέπει να δείξει ότι
εννοεί στην πράξη και επί της ουσίας ότι στηρίζει τον
εμβολιασμό. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν πρώτοι
οι αρνητές ιερείς!

κολότερο να πειστεί κάποιος από τον οικογενειακό του ιατρό να εμβολιαστεί. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους ιατρούς
ενδιαφέρονται να εγγραφούν ώστε να πιστοποιηθούν και να λάβουν κωδικούς για την εισαγωγή στο σύστημα καταγραφής των εμβολιασμών. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον περασμένο Ιούνιο έχει ψηφιστεί τροπολογία με την
οποία καθορίζεται η αμοιβή των ιδιωτών ιατρών
(20 ευρώ για κάθε κατ’ οίκον εμβολιασμό και
3 ευρώ για εμβολιασμούς στο ιατρείο τους).

Συνεχή τεστ αντισωμάτων
Την ίδια ώρα, με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται
το κυνήγι των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού σε υγειονομικούς. Στη μάχη μπαίνει
και το τεστ αντισωμάτων, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να στέλνει σαφές
μήνυμα σε διοικητές υγειονομικών περιφερειών αλλά και νοσοκομείων να ζητούν τη διενέργεια τεστ αντισωμάτων όταν εντοπίζουν ύποπτο πιστοποιητικό. Ενα τέτοιο περιστατικό καταγράφηκε πρόσφατα σε νοσοκομείο νησιού
του Ιονίου.
Ολα άρχισαν έπειτα από ανώνυμη καταγγελία ότι συγκεκριμένος ιατρός του νοσοκομείου
υποστήριζε δημοσίως και με αρκετή δόση αλαζονείας ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο, καθώς έχει
ήδη εξασφαλίσει πλαστό πιστοποιητικό. Ο διοικητής του νοσοκομείου πράγματι ζήτησε από
όλο το ιατρικό προσωπικό να κάνει τεστ αντισωμάτων, με το αποτέλεσμα να λειτουργεί επιβαρυντικά για τον καταγγελθέντα ιατρό. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την ημερομηνία εμβολιασμού που αναγραφόταν στο πιστοποιητικό,
ο καταγγελθείς ιατρός θα έπρεπε να έχει αναπτύξει αντισώματα, ενώ απεδείχθη ότι δεν είχε.
Κατόπιν τούτου, η διοίκηση κίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες, ερευνώντας πλέον το συγκεκριμένο περιστατικό ως πιθανό κρούσμα πλαστού πιστοποιητικού.

