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ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ

Πανικός σε 
νοσοκομείο του 
Μπρίσμπεϊν
μετά τον θάνατο 
60χρονου από 
την ασθένεια των 
Λεγεωναρίων
Το Νοσοκοµείο Γουέσλεϊ του Μπρίσµπεϊν προ-
σπαθεί να επικοινωνήσει µε περισσότερους από 
200 πρώην ασθενείς του, µετά τον θάνατο ενός 
60χρονου από την ασθένεια των Λεγεωναρίων.
Η νόσος των Λεγεωναρίων είναι οξεία λοιµώ-
δης νόσος που προκαλείται από το βακτήριο 
Legionella Pneumophila και εκδηλώνεται ως 
σοβαρή µορφή πνευµονίας. Η νόσος πρωτο-
εµφανίστηκε το 1976 στη Φιλαδέλφεια όπου 
εκδηλώθηκαν κρούσµατα πνευµονίας ανάµεσα 
σε άτοµα που λάµβαναν µέρος σε συνέδριο της 
αµερικανικής Λεγεώνας. Γι’ αυτό και το βακτη-
ρίδιο που προκάλεσε την ασθένεια ονοµάστηκε 
Legionella.
Στην περίπτωση του Νοσοκοµείου Γουέσλεϊ, 
επιβεβαιώθηκε ότι το βακτηρίδιο Legionella 
εντοπίστηκε στα ντεπόζιτα ζεστού νερού της 
ανατολικής πτέρυγας του νοσοκοµείου.
Οι αρµόδιες αρχές του νοσοκοµείου απαγόρευ-
σαν στους ασθενείς να κάνουν µπάνιο ή ντους, 
ενώ τους ζητήθηκε να πλένουν τα χέρια τους µε 
κρύο νερό.
Επειδή η περίοδος επώασης του ιού της ασθέ-
νειας διαρκεί µέχρι και 10 µέρες, το νοσοκοµείο 
προσπαθεί να επικοινωνήσει µε 200 πρώην 
ασθενείς που είχαν διακοµισθεί στην ανατολική 
πτέρυγα του νοσοκοµείου από τις 25 Μαϊου, για 
προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Στο 2,5% η ανάπτυξη το α’ τρίμηνο
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Χαµηλότερη των προσδοκιών ήταν η ανά-
πτυξη στην χώρα το πρώτο τρίµηνο του 
έτους, καθώς η µείωση των επενδύσεων 
επισκίασε την άνοδο των εξαγωγών και 
των καταναλωτικών δαπανών.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δόθηκαν στη δη-
µοσιότητα, ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης δια-
µορφώθηκε στο 2,5% το διάστηµα Ιανουαρίου – 
Μαρτίου. Συγκριτικά µε το προηγούµενο τρίµηνο, 
το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6%.
Οι περισσότεροι αναλυτές ανέµεναν τον ετήσιο 

ρυθµό ανάπτυξης κοντά στο 2,7%. Όπως παρα-
τηρούν ορισµένοι εξ αυτών, το χειρότερα του 
αναµενόµενου στοιχεία πιθανόν να αυξήσουν τις 
εκκλήσεις για νέα µείωση των επιτοκίων.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά, ο Οµοσπονδιακός 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν 
(φώτο), τόνισε ότι αποτελούν άλλη µια χειροπια-
στή ένδειξη ότι η οικονοµία της χώρας βαδίζει 
στο σωστό δρόµο. Ο κ. Σουάν εξέφρασε παράλ-
ληλα την αισιοδοξία ότι το Εργατικό Κόµµα θα 
κερδίσει τις εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου, πα-

ρόλο που οι δηµοσκοπήσεις προµηνύουν βατερ-
λό της κυβέρνησης Γκίλαρντ.
Την Τρίτη, όπως είναι γνωστό, η Αποθεµατική 
Τράπεζα διατήρησε αµετάβλητο το βασικό της 
επιτόκιο στο ιστορικό χαµηλό του 2,75%, αφήνο-
ντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόµενο περαιτέρω 
µείωσής του.
Από την πλευρά του ο σκιώδης υπουργός Θη-
σαυροφυλακίου, Τζο Χόκεϊ, δήλωσε ότι τα στοι-
χεία αυτά αποκαλύπτουν ότι η οικονοµική ανά-
πτυξη άρχισε να επιβραδύνεται.


