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Στην πραγματική του διάσταση
έθεσε το θέμα της ελονοσίας
ο υπουργός Υγείας ύστερα από
το όργιο παραπληροφόρησης που
έχει στηθεί γύρω από τα τέσσερα
κρούσματα Ο Αν Ξανθός
διέψευσε κατηγορηματικά
τη ρητορική που θέλει τους
πρόσφυγες να αποτελούν κίνδυνο
για τη δημόσια Υγεία

► TnsNTANI ΒΕΡΓΟΥ

πιδημιολογικά και υγειονομικά η χώρα
είναι ασφαλής όσον αφορά την ελονοσία

ενώ τίθεται σε εφαρμογή σημαντικό
σχέδιο ενίσχυσης της εθελοντικής

αιμοδοσίας για την αύξηση του εθνικού
αποθέματος επισήμανε χθες ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός μετά το πέρας
ευρείας σύσκεψης των συναρμόδιων
φορέων Στη σύσκεψη υπό τον υπουργό
Υγείας για την προληπτική ενδυνάμωση
της ετοιμότητας στις αυξημένες απαιτήσεις

σε αίμα που παρατηρούνται κατά τις
θερινές περιόδους λόγω της μειωμένης
προσέλευσης αιμοδοτών σε συνδυασμό
με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την
πρόληψη κρουσμάτων ελονοσίας συμμετείχαν

η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

ΚΕΕΛΠΝΟ οι Υγειονομικές
Περιφέρειες ΥΠΕ το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας ΕΚΕΑ και η Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ

Οπως εξήγησε ο γενικός γραμματέας
Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος
για την αιμοδοσία υπάρχει άκρως συνεπές

πρόγραμμα Η πρόληψη είναι ο

ακρογωνιαίος λίθος της δημόσιας Υγείας

σημείωσε Αποσαφήνισε δε ότι κανένα

μέτρο πρόληψης δεν δικαιολογεί
ακραίες εκφράσεις όπως ο όρος καραντίνα

Στην ίδια κατεύθυνση η αρμόδια πρόεδρος

του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Χάρις Ματσούκα επισήμανε ότι η

αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής και
έχουμε επάρκεια σε αίμα Ακόμα και μέσα
στον Αύγουστο εξήγησε που είναι πολύ
δύσκολος για την αιμοδοσία δεν είχαμε
καμία έλλειψη

Οι πρόσφυγες δεν είναι
υγειονομική βόμβα

Για το θέμα της ελονοσίας ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός ξεκαθάρισε
ότι τα σποραδικά κρούσματα τα οποία
δεν δημιουργούν κανέναν κίνδυνο είναι
ελεγχόμενα

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας

Υγείας Τάκης Παναγιωτόπουλος
επανέλαβε ότι από το 2009 και μετά έχουμε

κάθε χρόνο κρούσματα και υπήρχαν
χρονιές με 20 ή και 40 περιστατικά Γι
αυτό έχω μεγάλη απορία γι αυτή τη συζήτηση

που γίνεται με τέσσερα περιστατικά
είπε ενώ σημείωσε ότι αναμένεται

να αυξηθούν

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας

Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος

εξήγησε ότι το σχετικό σχέδιο
ΜΕΡΟΠΗ για την ελονοσία επικαι

ροποιήθηκε πέρυσι και λειτουργεί με
εξαιρετική επάρκεια παρά την έλλειψη
προσωπικού και χρημάτων που κληρονομήσαμε

προβλήματα που δεσμεύτηκε
ότι θα διορθωθούν Σχετικά με τους

ψεκασμούς ανέφερε ότι έγιναν με μεγαλύτερη

επάρκεια φέτος σε σχέση με
προηγούμενες χρονιές παραδέχτηκε
ωστόσο ότι δεν είμαστε στο σημείο που
πρέπει να είμαστε ελλείψει συντονισμού

με τις καθ ύλην αρμόδιες για τους
ψεκασμούς περιφέρειες καθώς και γρα¬

φειοκρατικές αγκυλώσεις μεταξύ των
οποίων όπως ανέφερε ενδεικτικά είναι
οι ενστάσεις των εταιρειών που πάνε
πίσω τη διαδικασία

Είμαστε ασφαλείς
Για τη σύνδεση του προσφυγικού με

την ελονοσία που επιχείρησε ο πρόεδρος

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γ
Πατούλης ο υπουργός Υγείας αποσαφήνισε

πως είπαμε από την αρχή ότι δεν
θα επιτρέψουμε το προσφυγικό ζήτημα
να μετατραπεί σε ζήτημα δημόσιας υγείας

και το έχουμε καταφέρει Υπήρξαν
προβλήματα υπήρξαν δυσκολίες διαχειριστήκαμε

ένα τεράστιο πρωτοφανές
για τα μεταπολεμικά χρονικά ρεύμα

μετακίνησης πληθυσμών Ωστόσο
το βασικό πρόβλημα ήταν οι συνθήκες
διαβίωσης στέγασης και σίτισης Θεωρώ

λοιπόν ότι ούτε υγειονομική βόμβα
υπάρχει στη χώρα ούτε υγειονομικό
ναρκοπέδιο Είμαστε μια χώρα υγειονομικά

ασφαλής
Σημείωσε δε απαντώντας στους

επικριτές του ότι η δημόσια υγεία δεν
μπορεί να είναι αντικείμενο πολιτικής
εκμετάλλευσης δεν μπορεί να μπαίνει
στο πεδίο της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης

Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και
πρέπει να μένει απ έξω από τις φωνές
του ακραίου λαϊκισμού και της ανεύθυνης

αντιπολίτευσης
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Καθησυχαστικός ο υπουργός για πιθανή αύξηση κρουσμάτων ελονοοιας

Είμαστε χώρα υγειονομικά αοφαλής
Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε

στο υπουργείο Υγείας

για τις αυξημένες απαιτήσεις
σε αίμα που παρατηρούνται αυτή

την περίοδο λόγω της μειωμένης

προσέλευσης αιμοδοτών

όπως κάθε καλοκαίρι

ΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αύξηση
των κρουσμάτων ελονοσίας

στη χώρα μας αναμένεται
το επόμενο διάστημα σύμφωνα

με ειδικούς επιστήμονες Ξεκαθαρίζουν
πάντως ότι τα κρούσματα είναι ελεγχόμενα

σποραδικά και σε καμία περίπτωση
δεν δημιουργούν κίνδυνο δημόσιας

υγείας Σύμφωνα μάλιστα με τον υπουργό

Υγείας Ανδρέα Ξανθό είμαστε μια
χώρα υγειονομικά ασφαλής Έχουμε
πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα

Χθες πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο

Υγείας ευρεία σύσκεψη για τις
αυξημένες απαιτήσεις σε αίμα που παρατηρούνται

αυτή την περίοδο λόγω της
μειωμένης προσέλευσης αιμσδστών
σπως κάθε καλοκαίρι σε συνδυασμό με
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη

κρουσμάτων ελονοσίας Όπως
ανακοίνωσε σ κ Ξανθός αποφασίστηκε
η εφαρμογή ενός συστηματικού σχεδίου

εξορμήσεων και εξωστρεφών δράσεων
των αιμοδοσιών ώστε να ενισχυθεί

η εθελοντική αιμοδοσία και το εθνικό
απόθεμα της χώρας να καλύπτεται κυρίως

από εκεί και όχι μόνο από τους
συγγενείς

Εξήγγειλε την ολοκλήρωση του
πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει

το εθνικό μητρώο εθελοντών

αιμοδοτών και την ιχνηλαοιμότητα των
ομάδων αίματος από τη φλέβα του δότη
στη φλέβα του λήπτη Είναι ένα πληροφοριακό

σύστημα το οποίο είναι σε
εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή του θα

μπορεί το ΕΚΕΑ που έχει την ευθύνη
του συντονισμού και της ενιαίας διαχείρισης

αυτού του κρίσιμου κοινωνικού
αγαθού όπως είναι το αίμα να ξέρει σε
real time χρόνο τις ανάγκες τις δυνατότητες

και τις ελλείψεις και να παρεμβαίνει
και να καλύπτει τα κενά σε όλη τη

χώρα είπε ο υπουργός Υγείας
Όσον αφορά το θέμα της ελονοσίας

ο κ Ξανθός τόνισε πως πρόκειται για
ελεγχόμενα τα σποραδικά κρούσματα

τα οποία δεν δημιουργούν κίνδυνο
Δημόσιας Υγείας Με βάση τα επιδημιολογικά

δεδομένα η χώρα είναι υγειονομικά

ασφαλής
Ο καθηγητής στην Εθνική Σχολή

ΔημόσιαςΥγείας επιστημονικός συνεργάτης

του ΚΕΕΛΠΝΟ Τάκης Παναγιω
τσπουλσς αν και εμφανίστηκε καθησυχαστικός

αναφορικά με 4 περιστατικά
εγχώριας μετάδοση ελονοσίας που έχουν

καταγραφεί φέτος σημείωσε πως
αναμένουμε να αυξηθούν να είμαστε

ξεκάθαροι Στο επόμενο διάστημα ενδέχεται

να έχουμε περισσότερα κρούσματα
είναι στην αναμενόμενη εξέλιξη των

πραγμάτων
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας

Δημόσιας Υγείας κ Ιωάννης
Μπασκόζος διαβεβαίωσε ότι το σχέδιο
ΜΕΡΟΠΗ για την ελονοσία επικαι

ροποιήθηκε πέρυσι και λειτουργεί με
εξαιρετική επάρκεια παρά την έλλειψη
προσωπικού και χρημάτων που κληρονομήσαμε

Σχετικά με τους ψεκασμούς

ο κ Μπασκόζος είπε πως έγιναν
με μεγαλύτερη επάρκεια φέτος σε σχέση

με προηγούμενες χρονιές όμως δεν
είμαστε στο σημείο που πρέπει να είμαστε

Χρειάζεται ο συντονισμός να είναι
καλύτερος με τις περιφέρειες Προανήγγειλε

μάλιστα αλλαγές στα προγράμματα

αεροψεκασμού να είναι πιο
μακροχρόνια

για δύο ή τρία έτη έτσι ώστε
να μην έχουμε διαγωνισμούς κάθε
χρόνο όπως είπε χαρακτηριστικά

Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας Χάρις Ματσούκα ανέφερε
πως ήταν μια σύσκεψη προληπτικού
χαρακτήρα για την κατάστρωση ενός
σχεδίου ώστε να μην υπάρχει κανένα

Σποραδικά
κρούσματα

Ο Όσον αφορά
το θέμα της ελονοσίας

ο κ
Ξανθός τόνισε
πως πρόκειται για
ελεγχόμενα τα

σποραδικά κρούσματα

τα οποία
δεν δημιουργούν
κίνδυνο Δημόσιας
Υγείας Με βάση
τα επιδημιολογικά
δεδομένα η χώρα
είναι υγειονομικά
ασφαλής

Ο Ο καθηγητής
στην Εθνική Σχολή

Δημόσιας
Υγείας επιστημονικός

συνεργάτης
του ΚΕΕΛΠΝΟ
Τάκης Παναγιωτό
πουλος αν και
εμφανίστηκε καθησυχαστικός

σημείωσε πως
αναμένουμε να

αυξηθούν να είμαστε

ξεκάθαροι

πρόβλημα έλλειψης αίματος στη χώρα
Σύμφωνα με την ίδια τα μέτρα που λαμβάνονται

στην αιμοδοσία για τα νοσήματα
που μεταδίδονται με τα κουνούπια

όπως η ελονοσία είναι μέτρα πολύ
αυστηρότερα σε σχέση με τον πραγματικό

κίνδυνο που υπάρχει για τη διασπορά
του νοσήματος Στην πραγματικότητα η
αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής και
έχουμε επάρκεια σε αίμα Και υπογράμμισε

ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν
θέτουν σε καραντίνα είναι απόλυτα
λανθασμένος ο όρος αλλά αποκλείουν
από την αιμοδοσία κάποιες περιοχές

ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΏΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο
μεταξύ συναγερμός για τα κρούσματα
ελονοσίας έχει σημάνει και στο Σώμα
Επιθεωρητών Εργασίας το οποίο με επείγουσα

εγκύκλιο του ενημερώνει τους
εργοδότες και τους καλεί να πάρουν
μέτρα προστασίας των εργαζομένων
Ταυτόχρονα το ΣΕΠΕ καλεί τους επιθεωρητές

να διενεργήσουν άμεσα ελέγχους

σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας

όπου είναι πιθανό να υπάρχουν ε
ότιες ανάπτυξης κουνουπιών και να ενημερώνουν

τους εργοδότες σχετικά με
τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της
υγείας των εργαζομένων και τους εργαζόμενους

για τις προφυλάξεις που πρέπει
να λαμβάνουν για την προστασία τους

Ενδεικτικές κατηγορίες εργαζόμενων
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

μόλυνσης είναι αγρότες γεωπόνοι
οικοδόμοι ελαιοχρωματιστές κηπουροί

δασολόγοι φύλακες εργαζόμενοι
στην αποκομιδή σκουπιδιών και σε
βιολογικούς καθαρισμούς εργαζόμενοι
σε πτηνοτροφεία και φόρμες και γενικά
εργαζόμενοι οι οποίοι είναι συνήθως
έξω όλη τη νύχτα όπως είναι οι φύλακες

κ.α
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