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ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των χρονιών ασθενών

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας με ανακοίνωσή της εκφράζει έντονη ανησυχία
για τα περιστατικά πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης, στην
οποία φέρεται να συμμετέχουν τόσο υγειονομικοί της χώρας όσο και απλοί
πολίτες, και αναμένει από την πολιτεία να επιδείξει μηδενική ανοχή σε όσους
αποδειχθεί ότι συμμετείχαν σε ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την
υγεία των χρονιών ασθενών και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «Διανύουμε ήδη τις πρώτες μέρες
του φθινοπώρου και τα επίσημα στοιχεία της επιδημιολογικής εικόνας
στη χώρα μας παραμένουν ανησυχητικά, καθώς οι μεταλλάξεις του ιού
διαφοροποιούν διαρκώς τα δεδομένα και ανατροφοδοτούν την πανδημία,
ακόμα και εκεί που η εμβολιαστική κάλυψη είναι ικανοποιητική. Από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.060 θάνατοι. Στην
συντριπτική τους πλειοψηφία (95,4%) πρόκειται για άτομα με χρόνιες
παθήσεις ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Η εμπειρία των προηγούμενων
μηνών έχει δείξει πως το Σύστημα Υγείας της χώρας μας έχει πεπερασμένες
δυνάμεις και ενόψει και του χειμώνα που έρχεται πιθανόν να δοκιμαστούν
ξανά τα όρια και οι αντοχές του. Στη μάχη αυτή, τα μοναδικά όπλα που
διαθέτουμε είναι τα μέτρα αποστασιοποίησης και πρόληψης της διάδοσης
του κορονοϊού, η τακτική (βάσει των οδηγιών της Επιτροπής) εξέταση και
φυσικά ο εμβολιασμός οποίος πλέον προβλέπεται και για τα παιδιά από
12 ετών. Τούτων δοθέντων, θεωρούμε ανεπίτρεπτο επαγγελματίες υγείας
να καταπατούν κάθε έννοια υπευθυνότητας και ευσυνειδησίας με την οποία
οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, συμμετέχοντας σε ενέργειες που
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των χρονίως πασχόντων αλλά και την δημόσια
υγεία εν γένει».
ΙΣΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακοινώνει ότι έχει χορηγήσει τις τελευταίες ημέρες,
σε δεκάδες ιατρούς, πολυϊατρεία και εργαστήρια, το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης
Εμβολιασμού, για τον Sars-CoV-2, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι όλο το προσωπικό
του Φορέα Π.Φ.Υ έχει εμβολιαστεί. Το σχετικό έντυπο είτε αναρτάται στην είσοδο
του Φορέα είτε σε θέση όπου ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί.

www.clipnews.gr

