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Στην πρωτοφανή κρίση Δημόσιας Υγείας που βιώνει η χώρα μας, η αξία της
ανθρώπινης ζωής τέθηκε πάνω από όλα. Η περιοχή μας είναι ιδιαίτερα
πληττόμενη, έχοντας πάνω από τα μισά επιβεβαιωμένα κρούσματα της ΠΑΜΘ και
5 στους 6 θανάτους. Το επιδημιολογικά φορτίο είναι αυξημένο.
Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα δεχθήκαμε την επίσκεψη του Υφυπουργού
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και κλιμακίου του ΕΟΔΥ με αφορμή
τα κρούσματα Covid-19 στο Νοσοκομείο και συγκεκριμένα στην παιδιατρική κλινική
με το βρέφος από την περιοχή ΄΄Δροσερού΄΄. Το κλιμάκιο σωστά ιχνηλάτησε το
περιστατικό και πήρε 335 δείγματα από όλο τον συνοικισμό των 5000 περίπου
κατοίκων. Επιστρέφουμε στον αστικό ιστό της πόλης της Ξάνθης, περίπου 65000
κάτοικοι, ο αριθμός των δειγμάτων που πάρθηκαν στο Νοσοκομείο το τελευταίο
ενάμιση μήνα ήταν περίπου 120. Τα νούμερα δεν είναι συγκρίσιμα.
Να επισημάνουμε ότι στην σύσκεψη των φορέων του Νομού υπό τον
Υφυπουργό, για μείζον υγειονομικό θέμα, δεν κλήθηκε ο θεσμικός εκπρόσωπος
του ιατρικού κόσμου ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, έστω και τυπικά.
Ο Ι.Σ. Ξάνθης ζητά από την πολιτεία και συγκεκριμένα από τους
εκπροσώπους της που έχουν επιφορτιστεί τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοΪού, δηλαδή τον ΕΟΔΥ και την ΓΓΠΠ, να ξανάρθουν στην
πληττόμενη περιοχή της Ξάνθης και να πάρουν ανάλογα με τον πληθυσμό αριθμό
δειγμάτων ώστε να χαρτογραφηθεί η εξάπλωση του ιού στην πόλη. Και μία ζωή να
σωθεί αξίζει η προσπάθεια.
Υπενθυμίζουμε την προτροπή του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας
«τεστ» «τεστ» «τεστ» «τεστ».
Οι κάτοικοι πρέπει να συνεχίσουν τον περιορισμό στα σπίτια τους και το
επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι το μοναδικό όπλο.
«Το μόνο μέσο για την καταπολέμηση της πανούκλας είναι η ειλικρίνεια»
Albert Camus, The Plague (1947)
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