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Συνέχεια εμβολιασμών
στο σύνολο του ΕΣΥ
Σταδιακή επέκταση του εμβολια
σμού έναντι ms COVID-19 σε όλα
τα νοσοκομεία ms xciipas, apxns
γενομένηε την προσεχή Δευτέ
ρα, προβλέπει ο σχεδιασμό3 του
υπουργείου Υγεία$. Ο omxos εί
ναι να έχουν εμβολιαστεί έωε to
20 Ιανουάριου οι εργαζόμενοι σε
υγειονομικέε μονάδεε του ΕΣΥ και
ιδιωτικών κλινικών. Ειδικότερα,
από τη Δευτέρα ο εμβολιασμόε
των υγειονομικών θα επεκταθεί
σε επιπλέον 40 νοσοκομεία του
ΕΣΥ (υπενθυμίζεται ότι τώρα γί
νεται σε εννέα νοσοκομεία). Στιε
7 Ιανουάριου θα προστεθούν στα
νοσοκομεία που γίνονται εμβολι
ασμοί επιπλέον 40 και oris 11 Ια
νουάριου, 36.0 εμβολιασμόε των
εργαζομένων σε ιδιωτικέ$ κλινικέε
ms xcopas θα γίνει στα νοσοκομεία
του ΕΣΥ. Επιπλέον, τη Δευτέρα θα
ξεκινήσουν και οι εμβολιασμοί σε
μονάδε$ φροντίδαε ηλικιωμένων,
δομέ3 (ppovui6as xpovicos πασχόντων και κέντρα αποκατάστασή,
οι οποίοι θα διενεργηθούν από κιvrnxs ομάδεε του ΕΟΔΥ.
Να συμπεριληφθούν στον εμ
βολιασμό και οι υγειονομικοί που
έχουν ήδη νοσήσει και δεν έχουν
επαρκή επίπεδα αντισωμάτων ζη
τεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ
γαζομένων σε Δημόσια Νοσοκο
μεία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
ms opoonov6ias Μιχάλη Γιαννακό, το τελευταίο τρίμηνο έχουν
νοσήσει από κορωνοϊό πάνω από

5.000 υγειονομικοί, οι οποίοι δεν
συμπεριλαμβάνονται στον εμβολι
ασμό -τουλάχιστον σε αυτή την
αρχική φάση- με το σκεπτικό ότι
έχουν αντισώματα έναντι του ιού.
«Ομωε πολλοί συνάδελφοι νόση
σαν και ξανανόσησαν σε διάστημα
ενόε μηνό3», σημειώνει και τονί
ζει την ανάγκη να γίνεται έλεγχοε

Να εμβολιαστούν
και οι υγειονομικοί
που έχουν ήδη νοσή
σει ζητεί η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζο
μένων σε Δημόσια
Νοσοκομεία.
αντισωμάτων otous υγειονομικούε
που νόσησαν, ώστε να εμβολια
στούν όσοι δεν καλύπτονται πλέ
ον από αυτά.
Να ενταχθούν και οι ελευθεροεπαγγελματίε3 γιατροί oro ομάδε3
προτεραιότηταε για εμβολιασμό
ζητεί ο IaupiKOS Σύλλογοε Αθη
νών. Oncos τόνισε ο πρόεδρο3 του
ΙΣΑ Γ. Πατούληε, «από την πρώτη
στιγμή ms πανδημία5 κράτησαν
ανοιχτά τα ιατρεία mus και έσω
σαν ζωέε, συμβάλλοντα3 παράλ
ληλα στην αποσυμφόρηση των
νοσοκομείων».
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Οι εμβολιασμοί ξεκινούν πάλι από τη Δευτέρα. Στόχος είναι να έχουν εμ
βολιαστεί έως τις 20 Ιανουάριου οι εργαζόμενοι σε υγειονομικές μονάδες.
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Εμβολιασμοί σε ρυθμούς χελώνας
Το φθινόπωρο η ανοσία της αγέλης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον δρα Φάοντσι
Μπορεί η έλευση των εμβολίων να
γέμισε την παγκόσμια κοινότητα
ελπίδα ότι γρήγορα θα «ξαναπάρουμε τη ζωή στα χέρια μαε», όμωε
η μαζική διάθεσή τουε αποδεικνύεται εγχείρημα πολύ δυσκολότερο
από ό,τι είχε αρχικώε εκτιμηθεί.
Ενδεικτικά, στιε ΗΠΑ, η εμβολιαστική εκστρατεία εξελίσσεται
με πολύ βραδύτερουε ρυθμούε
από το επιθυμητό, όπωε παραδέ
χονται και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι. Μέχρι προχθέε, Τετάρτη,
είχαν προωθηθεί στιε αμερικανικέε πολιτείεε 14 εκατ. δόσειε εμ
βολίων των Pfizer/BioNTech και
Moderna, ενώ τη Δευτέρα είχαν
φθάσει στα εμβολιαστικά κέντρα
11,4 εκατ. δόσειε. Παρ’ όλα αυτά,
μόλιε 2,1 εκατ. Αμερικανοί είχαν
λάβει την πρώτη δόση τη Δευτέ
ρα, αν και ο αρχικόε στόχοε των
Αρχών ήταν να έχουν εμβολιαστεί
πάνω από 20 εκατ. πολίτεε.
Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη
ανησυχία προκαλεί στουε ειδικούε η ανίχνευση του πολύ με
ταδοτικού στελέχουε κορωνοϊού
που ανιχνεύθηκε στη Βρετανία,
σε δύο αμερικανικέε πολιτείεε,
το Κολοράντο και την Καλκρόρνια. Οι ειδικοί αγνοούν ακόμα
την πραγματική έκταση τηε διασποράε του νέου στελέχουε στιε
ΗΠΑ και, όπωε το έθεσε επιγραμ
ματικά ο δρ Μπιλ Ανατζ, από τη
σχολή Δημόσιαε Υγείαε του πα
νεπιστημίου Χάρβαρντ, «η εικό
να είναι πολύ δυσοίωνη».
Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τε
τάρτη οι ΗΠΑ κατέρριψαν το ημε
ρήσιο ρεκόρ θανάτων για δεύτερη
συνεχή ημέρα, με 3.740 νεκρούε
εξαιτίαε επιπλοκών τηε COVID-19
εντόε 24 ωρών. Σύμφωνα με νέα
εκτίμηση του Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψηε (CDC), εντόε των
επόμενων τριών εβδομάδων πιθανώε να χάσουν τη ζωή τουε εξαι-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κοσμοσυρροή για ία ψώνια των εορτών σε εμπορικό δρόμο του Τόκιο. Η ιαπωνική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχό
μενο να κηρύξει τη χώρα, για άλλη μία φορά, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ανησυχία προκαλεί
η ανίχνευση του ιδιαί
τερα μεταδοτικού στελέ
χους κορωνοϊού σε Κο
λοράντο και Καλιφόρνια.
τίαε του κορωνοϊού 80.000 Αμε
ρικανοί. Παρότι οι εμβολιασμοί
στιε ΗΠΑ μπορεί να προχωρούν
με βήμα χελώναε, ο διαπρεπήε
λοιμωξιολόγοε δρ Αντονι Φάουτσι
εκτιμά ότι θα επιτευχθεί η λεγά
μενη ανοσία τηε αγέληε στη χώ
ρα το φθινόπωρο.
Σε μία άλλη εξέλιξη, οι κινεζικοί
ρυθμιστικοί μηχανισμοί ενέκριναν

την κυκλοφορία ενόε εγχώριου εμ
βολίου που παρασκευάζεται από
τον κρατικό φαρμακευτικό κολοσ
σό Sinopharm. Στόχοε του Πεκί
νου είναι ο δωρεάν εμβολιασμόε 50
εκατ. πολιτών πριν από την έναρ
ξη των εορτασμών τηε κινεζικήε
Πρωτοχρονιάε, τον Φεβρουάριο.

Εξαρση στο Τόκιο
Ο κορωνοϊόε εξακολουθεί να
μαίνεται και σε πολλά ευρωπαϊκά
κράτη. Η Σλοβακία ανακοίνωσε
χθεε τον υψηλότερο αριθμό ημε
ρήσιων νέων κρουσμάτων (6.135),
όπωε και η Τσεχία, όπου οι νέεε
λοιμώξειε ξεπέρασαντιε 16.939.
Την ίδια στιγμή, εκτόε ελέγχου
φαίνεται να βρίσκεται η πανδη

μία στην Ιαπωνία, όπου τα κρού
σματα στην πρωτεύουσα, Τόκιο,
ξεπέρασαν τα 1.300 σε 24 ώρεε
και εκφράζονται φόβοι για κατακόρυφη αύξησή τουε. Ηδη, η
ιαπωνική κυβέρνηση εξετάζει το
ενδεχόμενο να κηρύξει τη χώρα,
για άλλη μία φορά, σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκηε, ενώ τη Δευτέ
ρα απαγόρευσε την είσοδο σε ξένουε που δεν κατοικούν εκεί εξαι
τίαε του φόβου που προκαλούν τα
μεταλλαγμένα στελέχη τηε Βρετανίαε και τηε Νότιαε Αφρικήε.
Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο
Ιάπωναε πρωθυπουργόε Γιοσιχίντε Σούγκα απηύθυνε έκκληση
στουε συμπολίτεε του να περά
σουν τιε γιορτέε ήσυχα.
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Αναγκαίοι στόχοι

Όλγα Κοομοπούλου

|

Μύθοι και
πραγματικότητα
περί εμβολίων και
άλλων «δαιμόνιων»

ς τις 20 Δεκέμβρη 2020,
8ι,7 εκατομμύρια άνθρω
ποι παγκόσμια είχαν νο
σήσει από κορονοϊό, 46,2
εκατομμύρια έχουν αναρρώσει (άγνωστο με τι μακροπρόθεσμες
συνέπειες στην υγεία και τη λειτουργικότητά τους) και 1,78 εκατομμύρια είχαν
πεθάνει. Και η πανδημία συνεχίζεται, με
τον εξαιρετικά μεταδοτικό ιό να επελαύνει ανενόχλητος, σ’ ένα περιβάλλον όπου
οι κυβερνήσεις και ιδιαίτερα πεισματικά
η ελληνική κυβέρνηση, αρνούνται να οι
κοδομήσουν ασφαλείς συνθήκες πρόλη
ψης και περίθαλψης για τους λαούς.
Ο μηχανισμός της βαριάς νόσησης,
όπου συμβαίνει, είναι εξαιρετικά περί
πλοκος. Ο δε εμβολιασμός γενικότερα
συνίσταται στην προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες κατά τις οποίες
ο ανθρώπινος οργανισμός θα είναι σε
θέση, ερχόμενος σε επαφή με τον ιό, να
τον καταστρέφει, έχοντας ένα έτοιμο
οπλοστάσιο από ειδικά αντισώματα και
κύτταρα μνήμης. Αυτό, ιστορικά, έχει
επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση ζωντα
νών εξασθενημένων ιών ή, τις τελευ
ταίες δεκαετίες, τμημάτων ιών που συ
νήθως παράγονται στα εργαστήρια και
εισάγονται στον οργανισμό μας με σκο
πό την οικοδόμηση του εν λόγω οπλοστα
σίου. Τα συμβατικά εμβόλια, πλην των
ανωτέρω, περιέχουν και διάφορες ουσίες-έκδοχα, με σκοπό τη συντήρηση αλλά
και την ανοσοενίσχυση των εμβολίων.
Τα συμβατικά εμβόλια έχουν, σπάνιες
μεν υπαρκτές δε, ανεπιθύμητες ενέργει
ες. Αλλεργίες, πυρετικές αντιδράσεις,
αναφυλακτικές αντιδράσεις. Ο ρόλος
τους όμως στην εξαφάνιση ή τη σχεδόν
εξαφάνιση ασθενειών όπως η ευλογιά,
η πολιομυελίτιδα, η χρόνια ηπατίτιδα Β,
η ιλαρά και πολλές άλλες, είναι ιστορικά
αδιαμφισβήτητος.
Τι είναι λοιπόν αυτό που έχει μετατο
πίσει το κοινωνικό ενδιαφέρον και έχει
μετατρέψει τον φόβο της νόσησης και του
θανάτου σε ανεξέλεγκτο πανικό για πρό
κληση πιθανής βλάβης από τα εμβόλια;
Είναι σαφώς η δυσπιστία και η αμφισβή
νήσεις οι φαρμακευτικές εταιρείες επιτά
τηση ενός πολιτικού συστήματος που όχι
χυναν την εξέλιξη εμβολίων,
μόνο δεν προστατεύει τον λαό αλλά τον
β) ότι αν κατείχαν οι λαοί τα μέσα πα
βομβαρδίζει διαρκώς με άσφαιρα επικοιραγωγής και την αντίστοιχη τεχνολογία,
νωνιακά πυρά. Είναι σαφώς η δυσπιστία
εάν καθόριζαν την κατεύθυνση της επι
και ο φόβος απέναντι στους μηχανισμούς
στημονικής έρευνας, ασθένειες όπως η
του καπιταλιστικού κέρδους που βλέπουν
HIV λοίμωξη θα μπορούσαν να είναι πα
και σε αυτήν την κρίση μια ευκαιρία.
ρελθόν εδώ και καιρό και
Είναι αυτοί οι φόβοι σε σωστή κατεύ
γ) ότι ιδιαίτερα η ελληνική κυβέρνη
θυνση; Ολοφάνερα ναι αλλά υπάρχουν
ση «πουλάει» επικοινωνιακά το εμβόλιο
πολλές στρεβλώσεις στην πορεία, που
για να καλύψει την εγκληματική της πο
οδηγούν κατευθείαν στο παλιό γνωστό
λιτική των τελευταίων μηνών, θα πρέπει
αφήγημα: Δεν θέλω να ξέρω, όλοι κάτι
να αντιμετωπίσουμε τη ζοφερή αλλά και
μου κρύβουν, θέλω επιστροφή στην αθω
ενδιαφέρουσα πραγματικότητα. Και ορι
ότητα και τη φύση, θέλω επιστροφή στο
σμένες ακόμη αναγκαίες διευκρινήσεις:
«αμόλυντο» παρελθόν. Τα αρχέτυπα του
Α. Όχι, τα εμβόλια mRNA που κωδι
φασισμού μας χτυπάνε την πόρτα....
κοποιούν ένα μικρό κομμάτι κρίσιμης
Η θέση μου είναι ότι θα πρέπει να
πρωτεΐνης κορονοϊού και, αφού παρααπαιτήσουμε να εμβολιαστεί ο λαός, δω
χθεί η πρωτεΐνη, καταστρέφονται, δεν
ρεάν και σε ασφαλείς συνθήκες.Έχοντας,
συνιστούν παρέμβαση στο ανθρώπινο
βεβαίως, πλήρη επίγνωση για τα εξής:
γονιδίωμα. Οι ιοί είναι εξαιρετικά περί
α) ότι προφανώς με σκοπό την κερδο
πλοκες μορφές ζωής που, στην περίπτω
φορία και προπληρωμένες από τις κυβερ
ση που προσβάλλουν τον άνθρωπο, για να

Ω

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

► 0 πανικός και ο φόβος προέρχονται,
σε μεγάλο βαθμό, από τπ δυσπιστία του λαού
απέναντι σε κυβερνήσεις και εταιρείες
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Εχουμε
απεγνωσμένη
ανάγκη για
υψηλής ποιότητας
πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια
περίθαλψη

επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν,
χρησιμοποιούν τα ανθρώπινα κύτταρα.
Ενσωματώνονται στα κύτταρα, οικειοποιούνται τα «μέσα παραγωγής» (κυρίαρ
χα τα ριβοσώματα, που βρίσκονται εκτός
του πυρήνα του κυττάρου) και, αφότου
οικοδομήσουν τα χρειαζούμενα μόρια,
συγκροτούν νέα θυγατρικά ιϊκά σωμάτια
και βγαίνουν από τα κύτταρα, συνήθως
καταστρέφοντάς τα κατά την έξοδο. Κά
ποιοι DNA ιοί μπορούν να μπουν στον
πυρήνα και να δώσουν τις εντολές δημι
ουργίας πρωτεϊνών από εκεί. Κανένας
RNA ιός εκτός από τους ρετροϊούς (HIV
και HTLV) δεν μπορεί να κάνει το ίδιο.
Οι ιοί αυτοί, διαθέτουν ένα μοναδικό στο
είδος του ένζυμο, την ανάστροφη τρανσκριπτάση, που τους δίνει αυτήν τη δυ
νατότητα. Ο κορονοϊός δεν διαθέτει αυτό
το ένζυμο. Ας υποθέσουμε όμως, ότι αυτό
μπορεί να συμβεί. Τότε και τα 81,7 εκα
τομμύρια μολυσμένων συνανθρώπων μας
που έχουν δεχτεί υπερπληθώρα κορονοϊών στο σώμα και στα κύτταρά τους, έχουν
ήδη μεταλλαγμένο DNA!
Β.Όχι, τα εμβόλια δεν προκαλούν νόσο
Covid-i9. Προκαλούν απομίμηση νόσου
σε μικρό ποσοστό ανθρώπων, με μυαλ
γίες, πυρετικές αντιδράσεις, κακοδιαθε
σία, λεμφαδενοπάθεια. Μπορεί σπανίως
να είναι σοβαρά, όμως δεν έχουν καμιά
σχέση με τη δύσπνοια, τη διασωλήνωση,
την κυκλοφορική καταπληξία, το θάνατο,
που προκαλεί η ίδια η νόσηση. Και, μετά
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, προφυλάσσουν σε σημαντικό ποσοστό. Δεν
ξέρουμε για πόσο. Δεν θα σταματήσουμε
να έχουμε πανδημία τους αμέσως επό
μενους μήνες. Δεν θα σταματήσουμε να
έχουμε απεγνωσμένη ανάγκη για υψηλής
ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθ
μια περίθαλψη.
Γ. Ναι, τα εμβόλια προκαλούν -σπανι
ότατα- αναφυλαξία. Θα διεκδικήσουμε
ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή τους; Ιατρι
κό και νοσηλευτικό προσωπικό, χώρους,
υλικοτεχνική υποδομή; Πρωτοβάθμια
περίθαλψη;
Αν έπρεπε να μας έχει διδάξει κάτι η
πανδημία, είναι ότι θα πρέπει να οικοδομηθεί άμεσα ένα πλέγμα διεκδικήσεων
που να ξεκινάει από την παύση της βίαιης
καταπάτησης και καταλήστευσης του πε
ριβάλλοντος, της καταπίεσης των άλλων
μορφών ζωής στον πλανήτη αλλά και την
απαίτηση της εξάλειψης των απάνθρω
πων συνθηκών ζωής της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων, εντός και εκτός
των καπιταλιστικών μητροπόλεων. Αν
έπρεπε να μας έχει διδάξει κάτι η πανδη
μία, είναι ότι απαιτείται άμεση κήρυξη
κοινωνικού πολέμου μέχρις εσχάτων, για
τη διεκδίκηση των χαμένων μας εδαφών,
του χαμένου μας πλούτου, της χαμένης
μας ολόκληρης ζωής σε αρμονία με τα
άλλα έμβια όντα και το περιβάλλον. Σε
μια τέτοια δύσκολη πορεία, ο ασφαλής
εμβολιασμός θα πρέπει να είναι στα άμε
σα αιτήματά μας, η κοινωνικοποίηση της
καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, η κατάκτηση
των μέσων παραγωγής της γνώσης και
της επιστήμης στους στόχους μας.
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ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
► ΣΕΛΙΔΕΣ 6-9

Υγειονομικοί που
εμβολιάστηκαν
μιλούν στον «Ε.Τ.»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αισιοδοξία για
8 μ lives avooias
μετά το εμβόΑιο
λπίδες για διατήρηση της ανο
σίας από το εμβόλιο προσφέ
ρουν τα αποτελέσματα μελέτης
Ελλήνων ερευνητών, σύμφωνα
οποία τα αντισώματα όσων έχουν νο
σήσει από την Covid-19 διατηρούνται
τουλάχιστον οκτώ μήνες. Καθηγητές
μελέτης που διεξάγεται από το Πανε
πιστήμιο Αθηνών με επικεφαλής τον
πρύτανη, Θάνο Δημόπουλο, διαπί
στωσαν ότι σε 183 αναρρώσαντες
ασθενείς και δότες πλάσματος, που
χορηγείται σε νοσηλευόμενους ασθε
νείς στο πλαίσιο κλινικής μελέτης, το
80% διατηρεί τα εξουδετερωτικά
αντισώματα -αυτά που καταπολεμούν
τον ιό- οκτώ μήνες.
«Δεν ξέρουμε πόσο υψηλούς τίτ
λους αντισωμάτων θα έχουμε από
τη χορήγηση του εμβολίου. Εάν επι
τευχθεί, όμως, η διατήρηση αντισω
μάτων που διαπιστώνεται σε όσους
νόσησαν με τον ιό και νοσηλεύτηκαν,
τότε η ανοσία που προσφέρουν τα
αντισώματα θα διαρκεί τουλάχιστον
οκτώ μήνες. Μπορεί να μας εκπλήξει
και να έχουμε μεγαλύτερο διάστημα
προστασίας σε σχέση με το εμβόλιο
της γρίπης», αναφέρει στον «Ε.Τ.» ο
καθηγητής Αιματολογίας της Θερα
πευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου
«Αλεξάνδρα» και ένας εκ των κύριων
ερευνητών της μελέτης, Ευάγγελος
Τέρπος.
Επισημαίνει, βέβαια, ότι δεν είναι
γνωστό εάν όσοι χάνουν τα αντισώματά τους διατηρούν κύτταρα μνήμης
ικανά ώστε σε πιθανή επόμενη φορά
προσβολής από τον ιό να παραγάγουν
γρήγορα αντισώματα καταπολεμώ
ντας τον. Τα κύτταρα μνήμης είναι εξί
σου σημαντικά με τα αντισώματα στη
«μάχη» του ανθρώπινου οργανισμού
με τον αόρατο εχθρό, και διεθνείς
μελέτες αναφέρουν ότι διατηρούνται
τουλάχιστον για οκτώ μήνες σε όσους
νόσησαν από τον κορονοϊό.

Ε

Δημοσίευση
Η συγκεκριμένη μελέτη στην Ελλάδα
ξεκίνησε κατά το πρώτο επιδημικό
κύμα και έχει ως αντικείμενο να εξε
ταστεί η θεραπευτική προσέγγιση με
πλάσμα από ασθενείς που έχουν νοσή
σει από την Covid-19 και αναρρώσει
- τα αποτελέσματά της αναμένεται να
δημοσιευτούν σε διεθνές επιστημονικό
περιοδικό. Στο πλαίσιο της έρευνας,
όσοι εθελοντικά αποφάσισαν να δώ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MAPIA-NIKH ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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μεσουν
τα πλάσμα εξετάστηκαν σε τακτικά
διαστήματα για την παρουσία αντισω
μάτων. Σύμφωνα με τον κ. Τέρπο, σε
259 άτομα που κρίθηκαν κατάλληλα
για να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση, το 60% ήταν συμπτωματικοί που
δεν χρειάστηκαν νοσηλεία, το 32%
είχαν νοσηλευτεί σε νοσοκομείο (όχι
απαραίτητα σε Εντατική) και το 8%
ήταν ασυμπτωματικοί.

Διαπίστωση
Ο έλεγχός τους πραγματοποιήθηκε 67
ημέρες απ’ όταν εμφάνισαν το πρώτο
κρούσμα, ενώ για τους ασυμπτωματικούς στο ίδιο διάστημα μετά το θετικό
μοριακό τεστ. Αυτό που διαπίστωσαν
οι ερευνητές ήταν ότι όσοι νοσηλεύτη
καν είχαν πολύ υψηλότερους τίτλους
αντισωμάτων (σχετική δημοσίευση
για όλα τα παραπάνω έχει πραγμα-

ΜΕΛΕΤΕΣ
Τα κύτταρα pvnpns είναι
εξίσου σημαντικά με τα
αντισώματα στη «μάχη» του
οργανισμού με τον αόρατο
εχθρό και διεθνείε μελέτε5
αναφέρουν ότι διατηρούνται
τουλάχιστον για 8 μήνε$
σε ooous νόσησαν
τοποιηθεί και στο ελβετικό περιοδικό
«Microorganisms»). Από τη στιγμή του
ελέγχου έως την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, διάστημα 12 ημερών, δια
πιστώθηκε πτώση των αντισωμάτων
κατά 7%-10% (σχετική σύντομη δη
μοσίευση στο έγκριτο περιοδικό «New
England Journal of Medicine»).
Περίπου έξι μήνες (173 ημέρες) από
την ημέρα των συμπτωμάτων παρα
τηρήθηκε σημαντική υποχώρηση των
αντισωμάτων, ενώ στους οκτώ μήνες
από τα πρώτα συμπτώματα, 20%
των 183 ασθενών που ελέγχθηκαν
έχασαν τα εξουδετερωτικά τους
αντισώματα. Μέσα σε αυτά τα 183
άτομα περιλαμβάνονται εννέα ασυμπτωματικοί, ενώ στο 20% που έχασε
τα αντισώματα δεν περιλαμβάνεται
κανένας ασθενής που νοσηλεύτηκε
σε νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα νοσοκομεία, ερευνητικά ιδρύ

ματα και οι συμμετέχοντες ερευνητές
της κλινικής έρευνας είναι: Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»
(Ε. Τέρπος, Ε. Κορομπόκη, I. Χαριτάκη, Θ. Σεργεντάνης, I. ΝτάνασηςΣταθόπουλος, Τ. Μπαγκρατούνη και
Μ.Α. Δημόπουλος), Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο «Αρεταίειο» (Μ. Πολίτου),
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν» (Β. Παππά, Α. Αντωνιάδου,
Α. Μπουχλά, Σ. Παπαγεωργίου, Α.
Αρμαγανίδης, Α. Μπάμιας και Σ. Τσιόδρας), Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο Ευαγγελισμός» (Μ. Παγώνη, Σ.
Σαριδάκης, X. Γιαχρά και Α. Κοτανίδου), Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Πατρών (X. Γώγος, Α. Σπυριδωνίδης, Γ. Παναγιωτακόπουλος), Γενι
κό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος
Αθηνών «Η Σωτηρία» (Α. Πεφάνης, Α.
Κουτσούκου και Κ. Συρίγος), Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ο Αγιος Σάββας» (Ε. Γρουζή και Δ. Μοσχανδρέου), Ινστιτούτο
Παστέρ (Α. Μεντής και Σ. Λαμπροπούλου), Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
(Κ. Σταμούλης), Εθνικό Μετσόβιο Πο
λυτεχνείο (Λ. Αλεξόπουλος), Τμήμα
Ρετροϊών NCI ΗΠΑ (Β.Κ. Felber, Δ.
Στέλλας, Μ. Rosati, J. Bear, X. Hu
και Γ. Παυλάκης).

► ► ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

Βραδεία συρρίκνωση,

Μαζικοί εμβολιασμοί
Στο μεταξύ, στο Νοσοκομείο «Αλε
ξάνδρα» τη Δευτέρα ξεκινούν οι
μαζικοί εμβολιασμοί υγειονομικών,
παράλληλα με δεκάδες άλλα νοση
λευτικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα πραγ
ματοποιήσει εργασία στην οποία θα
μετρήσει αντισώματα κατά του ιού
την ημέρα «Ο», δηλαδή την ημέρα
εμβολιασμού με την πρώτη δόση,
επτά ημέρες μετά την πρώτη δόση,
ένα μήνα μετά τη χορήγηση της δεύ
τερης δόσης, καθώς επίσης η μέτρηση
αντισωμάτων θα πραγματοποιηθεί σε
τρεις, έξι, εννέα, 12 και 18 μήνες μετά
τον εμβολιασμό.
Η έρευνα αυτή αναμένεται να προσδώσει σημαντική επιστημονική γνώση
όσον αφορά στην προστασία που προ
σφέρει το εμβόλιο κατά της Covid-19,
ενώ ο στόχος των ερευνητών είναι να
επεκτείνουν τη μελέτη των αντισωμά
των από τον εμβολιασμό και στους
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς του
«Αλεξάνδρα», όταν φτάσει η σειρά
τους να εμβολιαστούν. ■

Ο ΕΟΔΥ χθες ανακοίνωσε 597
κρούσματα, αριθμός μικρότερος
σε σχέση με τις προηγούμενες
ημέρες, ενώ ο αριθμός των τεστ,
μάλιστα, ήταν υψηλός.

ΙΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ σχοινί εξακολουθεί
να ισορροπεί η επιδημία στη χώρα μας,
με τον αριθμό των διασωλπνωμένων
να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο και
δεκάδες ασθενείς να χάνουν καθημε
ρινά τη μάχη για τη ζωή τους.
Τις ημέρες που ακολουθούν αναμέ
νονται αποφάσεις τόσο για το άνοιγ
μα των σχολείων όσο και για τους
κλάδους της οικονομίας που είναι σε
αναστολή.
Τα νούμερα, βέβαια, απαιτούν προ
σεκτικές κινήσεις, κατά τους ειδικούς,
οι οποίοι επιθυμούν να δουν και την
επίδραση Χριστουγέννων και Πρωτο
χρονιάς και εάν τα γιορτινά τραπέζια
«άνοιξαν το δρόμο» για διασπορά της
Covid-19.
Ο ΕΟΔΥ χθες ανακοίνωσε 597
κρούσματα, αριθμό μικρότερο σε
σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Ο αριθμός των τεστ, μάλιστα, ήταν
υψηλός, σχεδόν 30.000 και, πιο
συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν
14.679 μοριακοί έλεγχοι και 13.960
rapid tests. Η χθεσινή επιδημιολογική
έκθεση αποδεικνύει ότι συνεχίζεται η
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προσεκτικές αποφάσεις
συρρίκνωση της επιδημίας, με βραδύ,
βέβαια, ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η τάση σταθεροποίησης στο ιικό
φορτίο που εντοπίζεται στα λύματα
του πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης από την έρευνα που
διεξαγάγει διεπιστημονική ομάδα του
ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ
πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή.
«Κάθε φορά που παρατηρούμε
αυτή την επιβράδυνση στην αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου και οριζοντίωση της καμπύλης επισημαίνουμε
τον κίνδυνο να αντιστραφεί η θετι
κή πορεία και να δούμε τις τιμές να
ανεβαίνουν», ανέφερε (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο
πρύτανης του ΑΠΘ και επικεφαλής
του ερευνητικού έργου, καθηγητής
Νίκος Παπαϊωάννου.

Επιβαρυμένη η Αττική
Από το σύνολο των 597 χθεσινών
περιστατικών, τα 210 εντοπίστηκαν
στην Αττική, με ιδιαίτερα επιβαρυμέ
νη την Αττική καθώς και τον κεντρι
κό τομέα Αθηνών, ενώ η Θεσσαλο
νίκη κατέγραψε 79 νέες μολύνσεις

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

της Covid-19. Οπως φαίνεται από
τον αριθμό των περιστατικών ανά
100.000 πληθυσμού, η επιδημιολογική κατάσταση στη Φλώρινα, τη
Ροδόπη, την Κοζάνη, καθώς και την
Κέα και τη Λακωνία προκαλεί προ
βληματισμό. Ο αριθμός των διασω-

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Tis ημέρε5 που
ακολουθούν αναμένονται
αποφάσεΐ5 τόσο για
το άνοιγμα των σχολείων
όσο και για nous κλάδοι
ins οικονομίες που
είναι σε αναστολή
ληνωμένων στα νοσοκομεία ανερ
χόταν έως χθες σε 429, δείχνοντας
ισχυρή αντίσταση - υπενθυμίζεται
ότι μαθηματικά μοντέλα προέβλεπαν
300 διασωληνωμένους ανήμερα των
Χριστουγέννων- ενώ επιπλέον 43
θάνατοι προστέθηκαν στη θλιβερή
λίστα. Από την αρχή της πανδημίας

έως χθες έχουν καταγραφεί συνολι
κά 4.881 θάνατοι, εκ των οποίων οι
2.432 μόνο τον Δεκέμβριο.

Στη Ροδόπη
Στο μεταξύ, ακόμη μια περιοχή προ
στέθηκε στο καθεστώς αυστηρών
περιοριστικών μέτρων με απαγό
ρευση της κυκλοφορίας από τις 6
το απόγευμα. Εως τουλάχιστον την
Κυριακή 10 Ιανουάριου η τοπική κοι
νότητα Στροφής του Δήμου Αρριαννών Ροδόπης έχει μπει σε πιο σκληρό
lockdown. Ειδικότερα, και μεταξύ
τιλλων, απαγορεύεται η μετακίνηση
εκτός των ορίων της τοπικής κοινό
τητας Στροφής, εξαιρουμένης της
μετακίνησης για λόγους υγείας.
Επίσης, από τις 18:00 έως τις
05:00 απαγορεύεται οποιαδήποτε
μετακίνηση πολιτών εντός τοπικής
κοινότητας Στροφής, αναστέλλονται
οι θρησκευτικές τελετές και αναστέλ
λεται η λειτουργία των καταστημά
των (λιανεμπορίου, λαϊκών αγορών
κ.λπ.).
Μ.-Ν. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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«Εμβολιάστηκα xcopis κανέναν
δισταγμό, καμία αμφιβολία»
ιατροί και νοσηλευτές που έλαβαν τις
πρώτες δόσεις του εμβολίου της Pfizer
στέλνουν μέσω του «Ε.Τ.» μήνυμα αισι
οδοξίας για το 2021
Η ανατολή του νέου χρόνου αλλάζει την ει
κόνα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας που
σηκώνουν το βάρος της πανδημίας του κορονοϊού, της χειρότερης υγειονομικής κρίσης των
τελευταίων δεκαετιών. Διοικητικό, ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό κάθεται στην καρέκλα
του εμβολιασμού και οι σύριγγες με τις πρώτες
δόσεις του εμβολίου της Pfizer δίνουν το σύν
θημα για τη νίκη της επιστήμης απέναντι στο
θάνατο και την καταστροφή.
Η αφόρητη πίεση του τελευταίου δεκάμη
νου, η απώλεια ασθενών, η απογοήτευση και
η κούραση έδωσαν τη θέση τους στη χαρά και
την ελπίδα στο «Σωτηρία», που ως νοσοκομείο
αναφοράς σηκώνει μεγάλο βάρος της νόσου
Covid-19.
Μεταξύ των πρώτων που εμβολιάστηκαν εί
ναι και η νοσηλεύτρια Κωνσταντίνα Τερζάκη,
που εργάζεται εκεί 18 χρόνια και ποτέ ως τώρα
δεν αντιμετώπισε τόσο φόβο. «Οι ασθενείς μάς
παρακαλάνε να μείνουμε λίγο ακόμα μαζί τους,

Γ
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να πούμε δυο κουβέντες», λέει στον Ελεύθερο
Τύπο συγκινπμένη, γιατί πλέον μπορεί κάθε
φορά που μπαίνει στους θαλάμους νοσηλείας
να τους μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας. «Μπήκα
αμέσως στη λίστα για να εμβολιαστώ, χωρίς
κανέναν δισταγμό, καμία αμφιβολία. Περίμενα
το εμβόλιο με μεγάλη χαρά και όταν κάθισα
στην καρέκλα ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το
κάνω. Δεν είχα καμία ενόχληση και μέχρι σήμε
ρα καμία παρενέργεια. Ο μόνος τρόπος για να
βγούμε από αυτόν τον εφιάλτη είναι να απο
κτούμε ισχυρή ανοσία και αυτό μπορούμε να
το πετύχουμε μόνο με τον εμβολιασμό», λέει
η κ. Τερζάκη, που έχει να διηγηθεί αμέτρητες
ιστορίες πόνου και μοναξιάς.
«Είχαμε ασθενείς 90 ετών που τους είχαν
φέρει από ιδρύματα και μας έλεγαν να μην τους
διασωληνώσουμε γιατί είχαν ακούσει πώς εξε
λίσσεται η νόσος και είχαν το φόβο στα μάτια
τους. Είχαμε όμως και σοβαρά ασθενή 39 ετών
χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα και μοιραζό
ταν μαζί μας την αγωνία του αν θα καταφέρει

να ξαναδεί τα παιδιά του. Οσο μένουμε στους
θαλάμους, τους μιλάμε, τους δίνουμε κουράγιο,
αλλά μας ζητούν να μείνουμε κι άλλο να τους
κάνουμε παρέα. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι
που τα παιδιά τους τους έδωσαν για πρώτη
φορά κινητά προκειμένου να έχουν επαφή μαζί
τους όσο νοσηλεύονται και μας ζητούν βοήθεια
να τα ανοίξουν, να τα φορτίσουν. Εκτός από το
δράμα των ασθενών, ζούμε και το δράμα των
συγγενών που δεν είναι κοντά τους», λέει η
νοσηλεύτρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής
του «Σωτηρία».

Τα άγνωστα θύματα
Από τα πρώτα νοσοκομεία που μπήκαν στη λί
στα των εμβολιασμών ήταν και το Ασκληπιείο
Βούλας, με τον διοικητή Ανδρέα Πλεμμένο να
κάνει την αρχή. Ακολούθησαν οι επικεφαλής
των κλινικών όπως ο διευθυντής της Καρδι
οχειρουργικής Αθανάσιος Μανώλης, που
αποκαλύπτει στον «Ε.Τ.» ότι υπάρχουν κι άλλα
θύματα από την πανδημία, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις επίσημες λίστες. «Λόγω του
φόβου ο κόσμος δεν έρχεται πια στα νοσοκο
μεία για άλλες παθήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι,
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 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
02-01-2021

LU

ΕΙΠΑΝ...

Λόγω του φόβου
ο Koopos δεν έρχεται
πια στα νοσοκομεία
για drlrfes παθήσε^.
Υπάρχουν άνθρωποι που
υπέστησαν εμφράγματα
και σε κανονιά
συνθήκε5 θα μπορούσαν
να είχαν σωθεί, αλλά
έρχονται σε τελικά στάδια
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Ο povos Tponos για
να βγούμε από αυτόν
τον εφιάλτη είναι
να αποκτούμε ισχυρή
ανοσία και αυτό
μπορούμε να
το πετύχουμε μόνο με
τον εμβολιασμό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ακόμα κι αυτοί που καταφέρνουν
να αναρρώσουν βγαίνουν
από το νοσοκομείο με σοβαρά
προβλήματα και χρειάζονται
φυσιοθεραπείε5 για μεγάλο
διάστημα, επισημαίνει ο διευθυντή5
Καρδιοχειρουργική5
Ασκληπιείου Βούλαε

για παράδειγμα, που υπέσιπσαν εμφράγματα
και σε κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν να
είχαν σωθεί, αλλά έρχονται στο νοσοκομείο σε
τελικά στάδια και δεν μπορούμε να τους βο
ηθήσουμε. Εχουν χαθεί έτσι πολλοί ασθενείς,
γι’ αυτό είναι ακόμα πιο κρίσιμο να βγούμε το
συντομότερο δυνατό από αυτή τπν κατάστα
ση», λέει ο κ. Μανώλης και εξηγεί γιατί ο ίδιος
αποφάσισε να εμβολιαστεί: «Τουλάχιστον δέκα
άτομα στο συγγενικό και φιλικό μου περιβάλλον
νόσησαν από κορονοϊό και χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Ακόμα κι αυτοί που καταφέρνουν
να αναρρώσουν βγαίνουν από το νοσοκομείο
με σοβαρά προβλήματα και χρειάζονται φυσι
οθεραπείες για μεγάλο διάστημα. Νέες μελέτες
δείχνουν ότι οι πνεύμονες των ασθενών είναι
σε πολύ κακή κατάσταση ακόμα και έξι μήνες
μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Δεν
υπάρχει δίλημμα για τον εμβολιασμό, υπάρχει
μόνο παραπληροφόρηση».

«Το μόνο όπλο»
Με την έναρξη της διαδικασίας εμβολιάστηκε
και π υπεύθυνη του εμβολιαστικού κέντρου του
Ασκληπιείου Βούλας Αγγελική Διπλού, που

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εργάζεται περισσότερα από 20 χρόνια στην
επιτήρηση των λοιμώξεων. Το τελευταίο διά
στημα βιώνει, όπως λέει, μια ιδιότυπη κοινω
νική απομόνωση -πλην της καραντίνας- αφού
συγγενείς και φίλοι αποφεύγουν να τη συναναστραφούν.
«Οσοι δουλεύουμε στον τομέα της περίθαλ
ψης δεν είμαστε πολύ ευπρόσδεκτοι τελευταία.
Ολοι μάς αντιμετωπίζουν με καχυποψία μήπως
τους μεταδώσουμε τον ιό. Ομως στο νοσοκο
μείο μας έχουμε τηρήσει ευλαβικά τα μέτρα, σε
σημείο που δεν έχει καταγραφεί κανένα κρού
σμα μεταξύ του προσωπικού», λέει η κ. Διπλού
και προσθέτει: «Η μάχη που δίνουμε είναι σκλη
ρή γιατί βλέπουμε ανθρώπους να κινδυνεύουν
και να αισθάνονται ότι τελειώνει η ζωή τους. Το
μόνο όπλο που έχουμε είναι το εμβόλιο, ώστε
να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και με
την ελπίδα ότι θα γυρίσουμε πίσω στη ζωή που
είχαμε πριν». Ολοι τους τώρα περιμένουν με
ανυπομονησία την ημερομηνία που τους έχει
ανακοινωθεί για τη δεύτερη δόση, προκειμένου
να αποκτήσουν την πολυπόθητη ανοσία κάνο
ντας τπν αρχή ώστε να ακολουθήσει ο γενικός
πληθυσμός. ■

Το μόνο όπλο που
έχουμε είναι το εμβόλιο,
ώστε να κοιτάξουμε
το μέλλον με αισιοδοξία
και με την ελπίδα ότι
θα γυρίσουμε πίσω
στη ζωή που είχαμε πριν
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

8

 Βιομετρικός «μεγάλος αδελφός» δυσφημεί το
εμβόλιο για τον κορονοϊό
Πηγή:

ΠΡΙΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,20

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 605.94 cm² Κυκλοφορία:
:

1

03-01-2021
620

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μεγάλος
Αδελφός μέσω
υγειονομικού
διαβατηρίου
> σελ. 20

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Βιομετρικός «μεγάλος αδελφός» δυσφημεί το εμβόλιο για τον κορονοϊό
1
Πηγή:

ΠΡΙΝ

εκίνησε δειλά ως συζήτηση,
ταυτόχρονα περίπου με τις
πρώτες επιτυχημένες δοκι
μές των εμβολίων κατά του
κορονοϊού, για να εξελιχθεί
σήμερα σε πρώτη προτεραιότητα για το
αμέσως επόμενο διάστημα. Ο λόγος για
το «υγειονομικό διαβατήριο», το οποίο,
όπως όλα δείχνουν, περισσότερο θα απο
τελεί «υγειονομική ταυτότητα», καθώς
προβλέπεται να χρησιμοποιείται ευρέως
και εντός συνόρων.
Τι είναι η υγειονομική ταυτότητα;
Στην ουσία πρόκειται για μία βεβαίω
ση εμβολιασμού, σε έντυπη ή ψηφιακή
μορφή, η οποία πιθανότατα σύντομα
θα καταστεί απαραίτητη σε πολλές πε
ριοχές του δυτικού τουλάχιστον κόσμου
για μια σειρά κοινωνικές λειτουργίες,
από τα ταξίδια με αεροπλάνο μέχρι τη
διασκέδαση. Στις ΗΠΑ, ίσως ακόμα και
για την εργασία. Σύμφωνα με πρόσφα
το ρεπορτάζ του CNN Business, ο τεχνο
λογικός κολοσσός της IBM αναπτύσσει
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στην
οποία θα καταχωρούνται σχετιζόμενα με
τον κορονοϊό ιατρικά δεδομένα, όπως η
βεβαίωση εμβολιασμού. Τα δεδομένα
αυτά θα κωδικοποιούνται σε έναν QR
code, ενώ η εν λόγω εφαρμογή θα δίνει
στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς
που την χρησιμοποιούν τη δυνατότητα
να ζητούν την καταχώρηση και πιο ευ
αίσθητων στοιχείων, όπως δεδομένα
θερμομετρήσεων ή τα αποτελέσματα διενεργηθέντων τεστ για κορονοϊό. Στο με
ταξύ, κάποιες από τις μεγαλύτερες αε
ροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, όπως
οι Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa,
Swiss Airlines, United Airlines και
Virgin Atlantic συνεργάζονται με την
πλατφόρμα Common Trust Network
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ,
η οποία δημιούργησε το CommonPass
app, εφαρμογή που -επίσης υπό τη μορ
φή QR code- θα σκανάρεται στα αερο
δρόμια, προκειμένου να εξακριβωθεί αν
ο εκάστοτε ταξιδιώτης έχει εμβολιαστεί.
Πέραν των αεροπορικών μετακινήσε
ων, οι υγειονομικές ταυτότητες πιθανό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

1,20

Ημερομηνία
έκδοσης:

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

03-01-2021

Γιώργος Μουρμούρης

Βιομετρικός «μεγάλος αδελφός»
δυσφημεί το εμβόλιο για τον κορονοϊό
► Πιθανά κοινωνικά «προνόμια» ενισχύουν τον ανορθολογισμό

τατα θα απαιτούνται για την είσοδο σε
χώρους συναυλιών, στάδια, κινηματο
γράφους, ακόμα και χώρους εργασίας.
Στις ΗΠΑ, με απόφασή της στις ι6 Δεκεμ
βρίου, η Επιτροπή για την Ίση Πρόσβα
ση στην Εργασία (Equal Employment
Opportunity Commission - EEOC),
ανεξάρτητη αρχή ιδρυθείσα από το Κο
γκρέσο, όρισε ότι οι εργοδότες μπορούν
να απαιτήσουν από τους εργαζόμενούς
τους να εμβολιαστούν ως προϋπόθεση
για να δουλέψουν, με μόνη εξαίρεση
την αδυναμία για αντικειμενικούς και
ιατρικούς λόγους ή σοβαρά θεμελιωμέ
νη θρησκευτική αντίρρηση. Στη «δική
μας» πλευρά του Ατλαντικού, η γαλλι
κή κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθ
μιση η οποία θα επιτρέπει την επιβολή
περιορισμού μετακίνησης στοχευμένα

σε πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί
σε περιόδους «υγειονομικής έκτακτης
ανάγκης». Στη Γερμανία, μέχρι στιγμής
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τάσσεται
κατά της σύνδεσης του εμβολιασμού με
οποιουδήποτε είδους «προνόμιο», με τον
υπουργό Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ,
ωστόσο, να αφήνει να εννοηθεί ότι οι
επιχειρήσεις θα μπορούν να θέτουν τους
δικούς τους κανόνες. Στην Ισπανία, ο
υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι τα άτο
μα που θα αρνηθούν να εμβολιαστούν θα
ενταχθούν σε ένα ειδικό μητρώο το οποίο
θα κοινοποιείται στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Στην Ιταλία έχει ανοίξει η συζήτη
ση περί υποχρεωτικού εμβολιασμού, ενώ
στην Ελλάδα ήδη χορηγείται «πιστοποιη
τικό εμβολιασμού», με τη μορφή απλής
βεβαίωσης, σε όσους λαμβάνουν το εμ

βόλιο — το οποίο μετά τη δεύτερη δόση
θα δίνεται και σε ψηφιακή μορφή.
Όπως φαίνεται, λοιπόν, οι κυβερνή
σεις των κρατών, του δυτικού τουλάχι
στον κόσμου, σκοπεύουν να αντιμετωπί
σουν το ζήτημα του εμβολιασμού με τρό
πο παρεμφερή του πώς διαχειρίστηκαν
την πανδημία: Αφενός, μεταβιβάζοντας
την ευθύνη ατομικά στον καθένα, απεκδυόμενες οποιαδήποτε υποχρέωση να
πείσουν για την ασφάλεια του εμβολίου
και τα οφέλη του μαζικού εμβολιασμού.
Αφετέρου, εισάγοντας υπό το πρίσμα
της τεχνοκρατικής «ουδετερότητας» την
προϋπόθεση παραχώρησης ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων, που πλέον ξε
φεύγουν από πληροφορίες μετακίνησης
και φτάνουν στα βιομετρικά στοιχεία,
ως προϋπόθεση για μια στοιχειώδη κοι
νωνική ζωή. Τη διαδικασία αυτή πιθα
νότατα θα περιπλέξουν οι εν εξελίξει
εμπορικοί και διακρατικοί ανταγωνι
σμοί, καθώς δημοσιεύματα ήδη σημει
ώνουν ότι η αναγνώριση ενός ανθρώπου
ως εμβολιασθέντα θα συνδέεται με το
ποιο εμβόλιο έλαβε.
Πέραν του προφανούς ζητήματος της
γιγάντωσηςτης κρατικής και επιχειρημα
τικής εξουσίας επί της ζωής, υγείας και
ελευθερίας εκατομμυρίων ανθρώπων, η
σύνδεση του εμβολιασμού με κοινωνικά
«προνόμια» δυσφημεί το ίδιο το επιστη
μονικό επίτευγμα του εμβολίου, ενισχύοντας τα ρεύματα ανορθολογισμού που
ανθίζουν με φόντο την πολιτική εκμετάλ
λευση της πανδημίας από κράτη, κυβερ
νήσεις και επιχειρηματικούς κολοσσούς.
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 Είναι το εμβόλιο δημόσιο αγαθό;
Πηγή:

ΕΠΟΧΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 457.47 cm² Κυκλοφορία:
:

03-01-2021
630

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Είναι το εμβόΑιο
δημόσιο αγαθό;
Του Κώστα Αργυρού
πρόταση ήρθε από την γερμανική «die Linke», την Αρι
στερά. Θα έπρεπε να είχε γίνει σημαία όλων των αρι
στερών δυνάμεων στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που η
εταιρία Pfizer/Biontech έχει δυστοκία στο να παραδώσει ικανό
αριθμό εμβολίων στις χώρες της ΕΕ μέσα στο επόμενο διά
στημα, θα μπορούσε η Κομισιόν να της επιβάλει να δώσει την
«φόρμουλα» παραγωγής και σε άλλες εταιρίες στη Γερμανία
(και στην Ευρώπη), έτσι ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία.
Αυτό φυσικά προϋποθέτει πολιτικό θάρρος, αφού θα σήμαινε απώλειες κερδών για την φαρμακοβιομηχανία. Όμως μι
λάμε για τη δημόσια Υγεία. Και για μια διαφορετική αντίληψη
σε Βερολίνο και Βρυξέλλες, που θα αντιμετώπιζε το εμβόλιο
ως ένα «δημόσιο αγαθό». Άλλωστε, τεράστιες απώλειες έχουν
λόγω της πανδημίας και των λοκντάουν εκατομμύρια εργαζό
μενοι και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευ
ρώπη που απειλούνται με αφανισμό, αλλά ακόμα και άλλες
ισχυρές βιομηχανίες. Με αυτό τον τρόπο, η Κομισιόν θα μπο
ρούσε να «διορθώσει το λάθος» της με τις παραγγελίες των εμ
βολίων, που όπως αποδείχτηκε δεν ανταποκρίνονταν στις
πραγματικές ανάγκες.
Την πρόταση κατέθεσε μιλώντας στο περιοδικό «der Spie
gel» ο Ακιμ Κέσλερ, εκπρόσωπος της Αριστερός στο γερμα
νικό κοινοβούλιο για θέματα υγείας. Το ίδιο περιοδικό υπο
γράμμιζε ότι αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν, ότι οι δύο εταιρίες
που έλαβαν ή θα λάβουν έγκριση για το εμβόλιο τους (Pfi
zer/Biontech & Moderna) δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις
ανάγκες εμβολιασμού των δύο τρίτων περίπου των πολιτών
της Ευρώπης, ούτε μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.
Η αγγλο-σουηδική φαρμακευτική AstraZeneca χρειάστηκε
να διακόψει τη δοκιμή εμβολίων, και είναι άγνωστο πότε το
δικό της σκεύασμα θα δοθεί στην κυκλοφορία. Η γαλλική Sanofi ανέβαλε την πιθανή έγκριση έως τα τέλη του 2021. Η επί
σης γερμανική CureVac δεν αναμένεται να είναι έτοιμη πρίν
από το καλοκαίρι. Η μόνη εταιρεία που φιλοδοξεί να παραδώσει ένα εμβόλιο είναι η Johnson & Johnson, αλλά αυτό στις
ΗΠΑ και πάντως όχι πριν από τον Μάρτιο.
Με βάση τα παραπάνω η πρόταση της Αριστερός έχει βάση.
Όπως βάση και λογική έχουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες των
χωρών του Τρίτου Κόσμου, οι οποίες με πρωτοβουλία της Ιν
δίας και της Νότιας Αφρικής έχουν θέσει ανάλογο αίτημα στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Να αρθεί δηλαδή η προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων για το εμβόλιο, έτσι ώστε να μπο
ρέσει να παραχθεί φτηνά και γρήγορα και για τους «φτωχούς
του πλανήτη».
Στην περίπτωση της Ευρώπης θα ήταν μια καλή ευκαιρία για
την Κομισιόν να δείξει ότι δεν είναι δέσμια των συμφερόντων
των φαρμακευτικών. Και θα μπορούσε έστω να τις υποχρεώ
σει σε μια συμφωνία, από την οποία θα λάμβαναν ένα συμβο
λικό αντίτιμο για κάθε εμβόλιο, που θα παραχθεί με τη δική
τους συνταγή. Θα ήταν εξάλλου μια καλή ευκαιρία για την
Ένωση να σώσει την τιμή της. Αλλά η Ένωση συνηθίζει να
χάνει ευκαιρίες που της παρουσιάζονται για να δείξει ότι νοι
άζεται τους πολίτες και όχι τα λόμπις.

Η

Αν αρθεί η προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων για το εμβόλιο, θα
μπορέσει να παραχθεί φτηνά και
γρήγορα και για τους «φτωχούς του
πλανήτη».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πρώτοι εμβολιάζονται οι ισχυροί, ο λαός αναμένει
Πηγή:

ΠΡΙΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 253.52 cm² Κυκλοφορία:
:

1

03-01-2021
620

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΝΕΣΕΙΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ

Πρώτοι εμβολιάζονται οι ισχυροί, ο λαός αναμένει
ον γύρο της Ευρώπης έκανε η Όπως έγινε γνωστό λίγες ημέρες πριν
απίστευτη είδηση ότι στην Ελ ξεκινήσει ο εμβολιασμός η κυβέρνηση
λάδα κρατικοί αξιωματούχοι είχε δώσει στην επιτροπή εμβολια
εμβολιάζονται κατά προτεραιότητα
σμών ειδική λίστα με 49 πρόσωπα που
πριν από τους υγειονομικούς που βρί είχαν προκριθεί για να εμβολιαστούν
σκονται στην πρώτη γραμμή της μά εκτός προτεραιότητας στην πρώτη
φάση.
χης κατά της πανδημίας. Την είδηση
την αποκάλυψαν πρώτοι οι μαχόμενοι
Ωστόσο μετά από πιέσεις ημετέυγειονομικοί του νοσοκομείου Σω ρων η λίστα αυτή σχεδόν τριπλασιά
τηρία, στο οποίο την Τρίτη κατόπιν στηκε. Το αποτέλεσμα ήταν, τα ονό
άνωθεν εντολής ακυρώθηκε ο προ ματα στη λίστα να φτάσουν επισήμως
γραμματισμένος εμβολιασμός δεκά τα 126 και αυτό χωρίς μέσα σε αυτά
δων υγειονομικών. Στη θέση τους, να περιλαμβάνονται όλα τα διορισμέ
εμβολιάστηκαν ισάριθμοι υπουργοί να διοικητικά στελέχη στον τομέα της
και παρατρεχάμενοι των υπουργείων!
υγείας. «Στην Ελλάδα χωρίς κανένα

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πρόσχημα κάποιοι θεωρούν πως είναι οι ιδιο
κτήτες της χώρας» σημειώνει στην ανακοί
νωση του μεταξύ άλλων το Ενωτικό Κίνη
μα για την Ανατροπή.
Μετά τη γενική κατακραυγή, η κυ
βέρνηση έσπευσε να ανακοινώσει ότι
με παρέμβαση Μητσοτάκη σταματάει
ο προαιρετικός εμβολιασμός στελεχών
της κυβέρνησης. Ο εμβολιασμός του
γενικού πληθυσμού δεν αναμένεται να
ξεκινήσει πριν τα τέλη Ιανουάριου με το
ποσοστό θνητότητας από covid στην Ελ
λάδα να είναι από τους μεγαλύτερους στην
Ευρώπη και ο αριθμός των τεστ να παραμένει
εξαιρετικά χαμηλός.
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 Αναβλήθηκε ο εμβολιασμός
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 309.62 cm² Κυκλοφορία:
:

01-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

•ΣΤΟ «ΑΧ I ΛΑΟ Π ΟΥΛ ΕIΟ » ΒΟΑΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ

Αναβλήθηκε ο εμβολιασμός
ωρίς να ειπωθούν λεπτομέρειες, ο
υποδιοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Παπαγεωργίου επικοινώνησε χθες
αργά το μεσημέρι με τη διοίκηση του
Νοσοκομείου Βόλου και ανακοίνωσε
πως δεν θα υπάρξει κανένας εμβολι
ασμός υγειονομικού τη Δευτέρα στο
Νοσοκομείο και εμβόλια δεν πρόκειται
να σταλούν την Κυριακή. Η απόφαση
αφορά και τα Νοσοκομεία της Στερεός
Ελλάδας στα οποία είχαν προγραμμα
τιστεί εμβολιασμοί. Η επιτροπή των
υγειονομικών που είχε αναλάβει τους
εμβολιασμούς ενημέρωσε τηλεφωνικά
γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα
εμβόλια θα σταλούν μέσα στην εβδο
για την ακύρωση των εμβολιασμών.
«Δεν έχουμε καμία άλλη ενημέρωση
μάδα, αλλά καμία επίσημη ενημέρωση
δεν υπάρχει στο Νοσοκομείο. «Εμείς
εκτός από το ότι δεν θα γίνει εμβολι
ασμός. Αναβάλλεται, χωρίς εξήγηση
δεν γνωρίζουμε τίποτα και είμαστε σε
και καλούμε ήδη τους συναδέλφους
θέση να ξέρουμε πως καμία εξήγηση
μας για την ακύρωση των ραντεβού
δεν δόθηκε. Το Νοσοκομείο ήταν έτοιμο
τους». Από την 5η ΥΠΕ έγινε γνωστό
για 50 εμβολιασμούς καθημερινά, καθ'
πως δεν υπάρχει καμία έλλειψη στα
όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Εκτός
εμβόλια, αλλά αυτή ήταν η απόφαση
από την ανακοίνωση της αναβολής δεν
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
έχει δοθεί καμία εξήγηση» τόνισαν μέλη

Χ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκο
μείου στη «ΘΕΣΣΑΛΙΑ».

Πέθανε από κορωνοϊό όΟχρονη
Βαριές επιπλοκές προκάλεσε ο κορωνοϊός σε όΟχρονη γυναίκα που νοση
λευόταν στο Νοσοκομείο του Βόλου.
Η γυναίκα κατέληξε αργά το βράδυ της
Τετάρτης και η «μαύρη λίστα» περιλαμ
βάνει 117 ανθρώπους που έχασαν τη
ζωή τους. Τέσσερις έχουν καταλήξει

σπίτι τους, τρεις σε Νοσοκομεία που
είχαν μεταφερθεί εκτός Βόλου και 110
στο Νοσοκομείο, από τις 19 Οκτωβρίου.
Στη ΜΕΘ covid νοηλεύονται τρεις ασθε
νείς, στη Μονάδα Αρνητικής Πίεσης 2
και στις κλινικές covid 27 ασθενείς.
Καταγράφηκαν χθες από τα εργαστήρια
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 8
νέα κρούσματα Covid -19 στην ευρύτε
ρη περιοχή του Βόλου. Τα 3 κρούσματα
προέρχονται από συρροή κρουσμάτων
σε ιδιωτική κλινική του Βόλου, ενώ 5
ακόμη εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμά
των δύο σε ιδιωτικά εργαστήρια, ένα στο
Κ.Υ. Βελεστίνου και δύο στο ΓΝ. Βόλου.
Στο μεταξύ, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου
προχώρησε σε προμήθεια τεστ γρήγο
ρης ανίχνευσης κορωνοϊού (COVID-19)
και θα πραγματοποιηθούν rapid test:
-Τη Δευτέρα 4 Ιανουάριου στον Ριζόμυλο στην πλατεία από 9.30 π.μ. μέχρι
12.30 μ.μ.
- Την Τρίτη 5 Ιανουάριου στο Στεφανοβίκειο στην πλατεία από 9.30 π.μ. μέχρι
12.30 μ.μ.
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 «Υγειονομικός στρατός» για τη ΜΕΘ
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Επιφάνεια 337.6 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

01-01-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

• ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΚΑΝ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

«Υγειονομικός στρατός» για τη ΜΕΘ
ρωτοποριακό πρόγραμμα
ΜΕΘ και εκπαιδεύτηκαν σε βασικά αντι
εκπαίδευσης για την ενίσχυση των
κείμενα της Εντατικής θεραπείας.
Μονάδων Εντατικής θεραπείας
Η εν λόγω εκπαίδευση τους καθιστά ικα
στις πρωτοφανείς καταστάσεις που
νούς να συνδράμουν τις Μονάδες Εντα
έχει προκαλέσει η ασθένεια Covid-19
τικής θεραπείας (ΜΕΘ), αν χρειαστεί, στο
διοργανώθηκε από το Νοσοκομείο του
πλαίσιο της πρωτοφανούς κατάστασης
Βόλου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
που ζούμε όλοι λόγω της τρέχουσας
Ένωση.
πανδημίας από τον κορωνοϊό Covid-19.
Συνολικά εκπαιδεύθηκαν 20 ιατροί και
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική
20 νοσηλευτές.Πρόκειται για το πρό
μελέτη (αυτοδιδασκαλία) με την παρα
γραμμα εκπαίδευσης C19 SPACE (Skills
κολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο από
PrepAration CoursE) με χρήση εικονικής
την ειδική ιστοσελίδα της ESICM, καθώς
πραγματικότητας, το οποίο διοργανώνεκαι μία ημέρα εκπαίδευσης, με τη χρήση
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
εικονικής πραγματικότητας.
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής θερα
«Κύριος σκοπός για την ανάπτυξη αυτού
πείας.
του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γιατρούς
Εταιρεία Εντατικής θεραπείας με τη χρη
και νοσηλευτές που εργάζονται εκτός
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Π

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

είναι η δημιουργία δεξαμενής επαγγελματιών υγείας ικανών να υποστηρίξουν
ΜΕΘ σε περίπτωση ύψιστης ανάγκης
λόγω της πανδημίας COVID 19», τόνισε
ο επικεφαλής της Ιατρικής Υπηρεσίας κ.
Καραμέτος.
Στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαί

δευση γιατρών και νοσηλευτών σε βασι
κές αρχές που αφορούν στην υποστήριξη
των βαρέως πασχόντων ασθενών και τις
αρχές της Εντατικής θεραπείας σε μία
εποχή που οι ανάγκες για κλίνες ΜΕΘ
είναι ιδιαίτερα αυξημένες και η δημιουρ
γία ενός «υγειονομικού στρατού» που θα

μπορούσε να συνδράμει στις αυξημένες
ανάγκες αυτής της περιόδου είναι πολύ
σημαντική. Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από τη Μονάδα Εντατικής θεραπείας
με εκπαιδευτές τους ιατρούς Αλεξάνδρα
Πενθερουδάκη και Αγγέλα Αντωνίου και
τη νοσηλεύτρια Βίκυ Σούλια και ήταν υπό
την αιγίδα της Ιατρικής Υπηρεσίας με δι
ευθυντή τον Ηλία Καραμέτο και της ΝοσηλευτικήςΥπηρεσίας με διευθύντρια την
Κατερίνα Χαρανά.
Ο Βαγγέλης Γουργουλιάνης παρείχε πο
λύτιμη υποστήριξη στο τεχνικό κομμάτι
του προγράμματος αφού είχε να κάνει με
εκπαίδευση εικονικής πραγματικότητας
(virtual reality) κάτι που δεν έχει πραγμα
τοποιηθεί ξανά στο Νοσοκομείο Βόλου.

ΚΑΤ. ΤΑΣΣΟ Π ΟΥΛΟΥ
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 του λεπτου
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 204.91 cm² Κυκλοφορία:
:

02-01-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

► Η φαρμακευτική εταιρεία
BioNTech συνεργάζεται με
τη Pfizer, προκειμένου να
ενισχύσουν την παραγωγή
του εμβολίου tous, ενδέχεται,
ωστόσο, να υπάρξουν κενά otis
παραδόσεις μέχρι να αρχίσουν να
διανέμονται και άλλα εμβόλια.
► Αναβολή των εμβολιασμών
των υγειονομικών σε όλα
τα νοσοκομεία της Στερεός
Ελλάδας και της θεσσαλία$,
εκτός από το Πανεπιστημιακό
της Λάρισας, από τπ Δευτέρα
και για μία εβδομάδα,
ανακοινώθηκε στους
εργαζόμενους, σύμφωνα με
την ΠΟΕΔΗΝ.

► Κικίλιας: «Δευτέρα 4
Ιανουάριου αρχίζουν οι
εμβολιασμοί σε ιδιωτικές
κλινικές και δομές πρόνοιας».
► Σύμφωνα με το
Bloomberg, η Ελλάδα είναι
4η από το τέλος παγκοσμίως
σε εμβολιασμούς, έχοντας
εμβολιάσει μέχρι στιγμής
μόλις το... 0,02 του
πληθυσμού της, αφού π
ελληνική κυβέρνηση δεν
μπόρεσε να τα εξασφαλίσει
εγκαίρως!

► Σύμφωνα με το «toian
Today», στο Ισραήλ 4 άνθρωποι
μολύνθηκαν με κορωνοϊό αφού
έκαναν το εμβόλιο!
► Στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Φαρμάκων δεν έχει
κατατεθεί ακόμα κανένα
δεδομένο από τις κλινικές
δοκιμές, του «εμβολίου
της Οξφόρδης» ώστε να
μπορέσει να λάβει έγκριση
μέσα στον Ιανουάριο...

► Σταθεροποιήθηκε το επίπεδο
του ιικού φορτίου στα λύματα της
Θεσσαλονίκης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Καραγκιοζιλίκια με τον εμβολιασμό
Πηγή:

ΚΑΡΦΙ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Επιφάνεια 75.85 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

4910

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Καραγκιοζιλίκια
με τον εμβολιασμό
Ένα απίστευτο σόου έχουν στήσει οι δεξιοί με το
εμβόλιο, που ήλθε στη χώρα μας και πραγματικά
αποτελεί ελπίδα για επιστροφή στην κανονικότη
τα . Όποιος λοιπόν τυχερός πηγαίνει και το κάνει,
στη συνέχεια αρχίζειτις φωτογραφίες τις selfie, τις
οποίες σηκώνει στα social media και γενικότερα
μετατρέπειτον εμβολιασμό σε πανηγύρι. Το κακό
σε αυτήν την ιστορία είναι ότι μετέχουν πολλά
κυβερνητικά στελέχη, που δεν ακολουθούν τη
γραμμή που έδωσε το Μαξίμου.Όπως πληροφορηθήκαμετο «θέαμα» ενόχλησε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και η δυσαρέσκειά του μεγεθύνθηκε
απάτη στιγμή που το θέμα εκμεταλλεύθηκε και η
αντιπολίτευση. Κάπως έτσι έπεσαν και τα τηλέφω
να με την αυστηρή προειδοποίηση να σταματή
σει η... κωμωδία εδώ και τώρα. Ας μην ξεχνάνε
κάποιοι ότι ψήνεται και ανασχηματισμός

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η επιχείρηση «Ελευθερία» και οι δυσκολίες του
μαζικού εμβολιασμού
Πηγή:

ΚΑΡΦΙ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 333.04 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-01-2021
4910

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
11111111111111111111111111111111111111111111Μ111.........Ill

I.........................

Η επιχείρηση «Ελευθερία»
και οι δυσκολίες
του μαζικού εμβολιασμού
άθε πρωτοχρονιά είναι μια νέα αρχή. Μια νέα
αρχή κατά την οποία κάνουμε τον απολογισμό
μας και θέτουμε τις προτεραιότητές μας. Το τέ
λος του 2020 μας επιφύλαξε μια θετική εξέλιξη, δηλα
δή την έναρξη του εμβολιασμού που σηματοδοτείτην
ελπίδα καιτην ανακούφιση για όλη την ανθρωπότητα.
Το Κίνημα Αλλαγής από την πρώτη στιγμή εμμένει
στην ανάγκη οργάνωσης ενός σχεδίου, ενός "Οδικού
Χάρτη", ώστε να εξασφαλίσουμε όλοι και όλες ασφα
λή πρόσβαση στον εμβολι
ασμό.
Ωστόσο, τις τελευταίες
ημέρες είδαμε μια μακρά
λίστα με κυβερνητικούς
παράγοντες, οι οποίοι εμ
βολιάστηκαν ήδη. Άλλο ο
συμβολισμός, όπου η Πρό
εδρος της Δημοκρατίας, ο
γράφει η
πρωθυπουργός καιοιαρχηΖέφηΔημαδάμα
γοί κομμάτων προηγήθηκαν και εμβολιάστηκαν και
Αναπήηρώτρια
άλλο μια ατελείωτη λίστα
Εκπρόσωποε Τύπου
κυβερνώντων, νεότατων
ΚΙΝΑΛ, ΑνηπρόεδροΞ
και χωρίς υποκείμενα νο
Γυναικών Ευρωπαϊκού
σήματα. Υπενθυμίζεται ότι
Σοσιαλιστικού Κόμματοε
αναρίθμητοι ηλικιωμένοι
(Pes Women),
και άνθρωποι στις ευπαθείς
Διδάσκουσα στο Τμήμα
ομάδες αναμένουν υπομο
Διεθνών, Ευρωπαϊκών
νετικά τη σειρά τους...
και Περιφερειακών
Ίσως τα παραπάνω να
Σπουδών, Πάντειο
είχαν λιγότερη σημασία
Πανεπιστήμιο.
αν δεν υπήρχαν σοβαρές
επιφυλάξεις για τον τελικό
αριθμό των εμβολίων που προμηθεύτηκε η χώρα.
Επισημαίνεται ότι τα εμβόλια έρχονται σταδιακά και
σε περιορισμένο αριθμό στη χώρα μας, άρα υπάρχει
ο φόβος να μείνουν χωρίς άμεση κάλυψη αρκετοί άν
θρωποι.
Άλλωστε δεν είναι μυστικό, όπως πρόσφατα ανέ
φερε και αρθρογράφος του περιοδικού Spiegel, όχι
συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε λιγότερα εμ
βόλια από τονπληθυσμό των ευρωπαίων πολιτών και
αυτό εγείρει ερωτήματα αλλά και προβληματισμούς
για τον στόχο της ανοσίας της αγέλης.
Αναλογικά και η ελληνική κυβέρνηση θα λάβειλιγότερα εμβόλια από όσα χρειάζονται, γι' αυτό και πρέπει
να λάβει τα μέτρα της για την προμήθεια άμεσα επι
πλέον εμβολίων για τους πολίτες.
Οι επίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα
παρέλαβε ήδη μια μικρή παρτίδα εμβολίων από την
εταιρεία Pfizer-BioNTech, (9750 δόσεις), και έως
τις 30 Δεκεμβρίου θα ληφθούν ακόμα 83.850 παρ
τίδες εμβολίων της Pfizer-BioNTech. Μέχριτοτέλος
Μαρτίου θα έχουν παραληφθεί από την εταιρεία
Pfizer-BioNTech 1.265.550 δόσεις και αναμένονται
εγκρίσεις εμβολίων από την εταιρεία Moderna και
την εταιρεία AstraZeneca.
Είναι φανερό ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ
των προγραμματισμένων παραγγελιών εμβολίων και
του πραγματικού πληθυσμού της χώρας, τουλάχιστον
μέχρι στιγμής. Γϊαυτό και το Κίνημα Αλλαγής επιση
μαίνει την ανάγκη επαγρύπνησης και ενεργοποίησης
της κυβέρνησης, ώστε να μην παρουσιαστούν ελλεί
ψεις. Κανένας εφησυχασμός.
Ευχή για το 2021 είναι να ασχοληθούμε τη νέα χρονιά
μετά ουσιώδη, που αφορούν τη ζωή μας καιτην απαιτούμενη προστασία όλων, με σαφείς οδηγίες, (μά
σκες, αποστάσεις), kol όχι μετά ανούσια, (τι φοράει ο
ένας ή ο άλλος), αλλά και να αγνοήσουμε επιδεικτικά
τους όψιμους "αμφισβητίες” της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού. Καλή χρονιά με υγεία!

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Το μπαλάκι στον κ. Τσιόδρα
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 173.31 cm² Κυκλοφορία:
:

02-01-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ το

πει να στρέφεται κανείς εναντίον των
επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης
υγειονομικών ιθυνόντων.
που χρησιμοποιεί την Εθνική Επιτρο
Τώρα η Εθνική Επιτροπή καθώς
πή Προστασίας της Δημόσιας Υγεί
και η Επιτροπή Εμβολιασμών είναι
ας έναντι του κορονοϊού Covid-19
απολύτως εκτεθειμένες. Η οργάνω
προκειμένου να καλύψει τις δικές
ση, η σειρά και ο τρόπος του εμβολι
της αστοχίες στη διαχείριση της
ασμού είναι προφανώς αποκλειστικά
πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.
δικό τους έργο. Αυτό που συνέβη με
Ομως αυτό που συνέβη την περα
την κατάρτιση του καταλόγου «ευ
σμένη εβδομάδα με τους πρώτους
παθών» κυβερνητικών στελεχών
εμβολιασμούς δεν έχει προηγούμε
και φίλων τους που εμβολιάστηκαν
νο. Αλλωστε, το
προνομιακά δεν
παραδέχτηκε η
έχει συμβεί πουθενά
ίδια η κυβέρνηση,
αλλού στην ήπειρό
όταν έσηευσε άρον
μας. Καλυμμένη η
άρον να σταματή
κυβέρνηση πίσω
σει το πρόγραμμα
από την αρχικά δια
εμβολιασμού των
κηρυγμένη πρόθεση
► Της ΑΝΤΑΣ ΨΑΡΡΑ
«ημετέρων» που
να δώσουν για συμ
συνωστίζονταν
βολικούς λόγους το
ήδη έξω από τα
καλό παράδειγμα
πρώτα εμβολιαστικά κέντρα.
οι θεσμικοί ταγοί του κράτους και οι
Μέχρι σήμερα οι εκπρόσωποι ιης
πολιτικοί αρχηγοί, μετέτρεψε τους
κυβέρνησης και ο ίδιος ο κ. Μητσοπρώτους εμβολιασμούς σε άλλο ένα
τάκης χρησιμοποιούσαν ένα διπλό
ρουσφέτι. Γνωρίζουμε ότι καμιά επι
τροπή δεν έδωσε την άδεια για αυτή
σόφισμα: αφενός διαβεβαίωναν ότι
την αθλιότητα. Ομως δεν είναι δυ
προχωρούν σε αποφάσεις μόνο με
νατόν και να σιωπά, όταν αποκαλύ
βάση τις υποδείξεις και τη σύμφωνη
πτεται η σκανδαλώδης διαχείριση.
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής, αφε
Περιμένουμε από τα στελέχη της, και
τέρου κατέκριναν όποιους τολμούν
ειδικά τον διακεκριμένο λοιμωξιολόνα αμφισβητήσουν τις αποφάσεις
γο κ. Τσιόδρα, να μιλήσουν.
αυτές, με το επιχείρημα ότι δεν πρέ

Το μπαλάκι
στον κ. Τσιόδρα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Προβλέπει ανοσία της αγέλης ως το φθινόπωρο
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

48

Επιφάνεια 78.11 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

24590

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Προβλέπει ανοσία ins
αγέλης ως ίο φθινόπωρο
Ο διακεκριμένοε αμερικανόε λοιμωξιολόγοε
Αντονι Φάουτσι δήλωσε χθεε ότι προβλέπει
πωε οι Η ΠΑ θα πετύχουν ωε το φθινόπωρο του
2021 ανοσία τηε αγέληε έναντι του Covid-19
μέσω των εμβολιασμών και θα επιστρέφουν «σε
κάτι που θα μοιάζει πολύ με την κανονικότητα»,
παρά τα αρχικά προβλήματα στην εκστρατεία
εμβολιασμού. Ο Φάουτσι έκανε tis δηλώσειε
αυτέε στη διάρκεια διαδικτυακήε συζήτησηε
για την πανδημία που είχε με τον κυβερνήτη
τηε Καλιφόρνιαε ΓκάΒιν Νιούσομ, ο οποίοε
επεσήμανε ότι το μεταλλαγμένο στέλεχοε του
κορωνοϊού, το οποίο πρωτοεντοπίστηκε στη
Βρετανία, έχει βρεθεί και στιε ΗΠΑ και αποδεικνύεται πιο μεταδοτικό.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εμβόλια για τον κορωνόϊό: τι ξέρουμε και τι δεν
ξέρουμε
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

51

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 850.85 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-01-2021
24590

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ

Εμβόλια για ιον κορωνόϊό:
π ξέρουμε και ιι δεν ξέρουμε
αρχή ξεκίνησε να εξετάζει σε κυλιόμενη βάση τα ίδια
ο εγκεκριμένο εμβόλιο για την
δεδομένα και ενέκρινε το εμβόλιο στις 2 Δεκεμβρίου
πρόληψη της νόσου του κορωεκδίδοντας ακριβείς οδηγίες για τον εμβολιασμό του
νοϊού 2019 (COVID-19) σε άτο
γενικού πληθυσμού.
μα ηλικίας 16 ετών και άνω, των
Ο πρώην διευθυντής του ΕΜΑ και ορισμένοι υπουρ
εταιρειών Pflzer-BioNTech, έλαβε
γοί Υγείας της ΕΕ είχαν κατηγορήσει τη βρετανική
άδεια κυκλοφορίας υπό όρους από
ρυθμιστική αρχή ότι βιάστηκαν χωρίς να έχουν όλα
την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 21 Δε
τα δεδομένα ασφάλειας.
κεμβρίου 2020. Η άδεια ισχύει σε
ουσία και οι τρεις ρυθμιστικές αρχές είχαν τα
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) και Στην
η κατανομή
δεδομένα για να προβούν σε αδειοδότηση του
του εμβολίου από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ίδια
θα καθοριστεί
ίδιου εμβολίου υπό όρους, για να επιληφθούν του
σύμφωνα με τους πληθυσμούς που προσδιορίζονται
ιδίου ζητήματος έκτακτης ανάγκης.
στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.
Το εμβόλιο θα διατεθεί στο εμπόριο με το όνομα
COMIRNATY: ένα ακρωνύμιο που συνδυάζει τους
όρους COVID-19, mRNA, κοινότητα (community)
και ανοσία (immunity), για να επισημανθεί η πρώτη
έγκριση ενός εμβολίου RNA (mRNA), αλλά και οι
κοινές παγκόσμιες προσπάθειες που κατέστησαν
δυνατή την επίτευξη αυτού του επιτεύγματος - με
την ασφάλεια στην πρώτη γραμμή και με πολύ μεγάλη
αποτελεσματικότητα (95%) - κατά τη διάρκεια αυτής
της παγκόσμιας πανδημίας.
Η κύρια κλινική δοκιμή του εμβολίου θα συνεχι
στεί για δύο χρόνια και σε συνδυασμό με πρόσθετες
μελέτες θα προκόψουν πληροφορίες σχετικά με τον
βαθμό προστασίας των ανοσοκατεσταλμένων ατό
μων, των παιδιών και των εγκύων γυναικών, καθώς
και σχετικά με την πρόληψη των ασυμπτωματικών
περιστατικών. Επιπλέον, από ανεξάρτητες μελέτες
για τα εμβόλια COVID-19, οι οποίες συντονίζονται
από τις Αρχές της ΕΕ, θα προκόψουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια
και το όφελος του εμβολίου στον γενικό πληθυσμό.
Ποια είναι όμως τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα
μέχρι σήμερα; Μεταφέρω εδώ δύο από τις ερωτήσεις
και απαντήσεις από το ενημερωτικό δελτίο του Ευ
ρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), αυτούσιες.

Τ

Μπορεί το Comirnaty να μειώσει τη μετάδοση του
ιού από το ένα άτομο στο άλλο;
«Ο αντίκτυπος του εμβολιασμού με Comirnaty στην
εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα δεν
είναι ακόμη γνωστός. Δεν είναι ακόμη γνωστό πό
σοι από τους εμβολιασθέντες θα εξακολουθούν να
μπορούν να μεταδίδουν και να εξαπλώνουν τον ιό».

Πόσο διαρκεί η προστασία από το Comirnaty;
«Επί του παρόντος, η διάρκεια της προστασίας που
παρέχει το Comirnaty δεν είναι γνωστή. Τα άτομα
που εμβολιάστηκαν στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής
θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται για δύο χρόνια
προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερες πλη
ροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της προστασίας».
Το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε ο ΕΜΑ, επί
της ουσίας δίνει τις ίδιες οδηγίες με την επιτροπή
που ενέκρινε - 10 ημέρες πριν - το εμβόλιο εκ μέ
ρους της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής (FDA), με
λεπτές διαφορές στις επιφυλάξεις που συνιστούν
για την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό. Αξίζει να υπο
γραμμιστεί πως η αντίστοιχη βρετανική ρυθμιστική

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημαντική, είναι
η mwSmpymψ&ση
von EwpmnmiKon ύρρανισμοό
Φαρμάκων» Ο Θρψαψηψώς
πρέπει να mumnpmf
ρεγαλύνέβ»! εσωτερική
immpmma αης αξ"ναλαψήοεις
vimv ψΰφ-μάκιοψ κ«ι εμβαλέ&νν,
ftpimm να mvamτύξει νέα
ΐ|νήματα non θα οτεΆεΜοθούψ
με κλινικούς αηΜί^$4οΑόψθί*ς,

βιοατατιονικούς και
mδικούς στη μένρηαη mm
wfv ανάλυση της έκβασης vmv
θεραπενηκών ηαρεμβάοειον

Και προκύπτουν ορισμένα πολύ σημαντικά ερω
τήματα:
■ Γιατί υπήρξε αυτή η χρονική διαφορά στη λήψη
απόφασης;
■ Γιατί δεν συμφώνησαν σε κοινή διαδικασία λήψης
απόφασης;
■ Γιατί δεν συμφώνησαν σε κοινά κριτήρια αξιολό
γησης;
* Γιατί οι Αγγλοι και οι Ευρωπαίοι δεν έκαναν ανοιχτές
διαδικασίες λήψης απόφασης όπως οι Αμερικανοί;
Ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα: παρά τις διαφορετι
κές διαδικασίες έχουμε πλέον το πρώτο ασφαλές και
αποτελεσματικό εμβόλιο, ενώ σύντομα θα έχουμε όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα - και άλλα.
Υποστήριζα από τον Ιούλιο πως θα ξέρουμε αν
αρκετά εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά
πριν από τα τέλη του έτους. Και το υποστήριζα όχι
γιατί έχω μαντικές ικανότητες - δεν έχω - αλλά γιατί
αυτό κάναμε όσοι ξέραμε τη διαδικαστική πλευρά του
θέματος και είχαμε διεθνείς συνεργασίες με παγκό
σμιους οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιστημονικά
ιδρύματα. Δεν υπάρχει πέπλο μυστηρίου στις υπάρχουσες επιστημονικές δυνατότητες ανακάλυψης και
παραγωγής εμβολίων. Τέτοιες μελέτες χρειάζονται
ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, χρόνο, μεγάλες επεν
δύσεις, διαφάνεια και εθελοντές^ Αυτά μας έφεραν
στο εμβόλιο.
Υπάρχουν βέβαια ακόμη οι αβεβαιότητες που ανέ
φερα, για τη διασπορά μετά τον εμβολιασμό, την
περίοδο ανοσίας ή τη συμμετοχή των παιδιών και
των εγκύων. Αλλά θα ξέρουμε περισσότερα τους
επόμενους μήνες. Να μην ξεχνάμε όμως πως ήδη
ξέρουμε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για
το εμβόλιο μπορεί να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα για
την ανάπτυξη νέων εμβολίων που ίσως χρειαστούν
αν υπάρχει σημαντική μετάλλαξη του ιού.
υτό όμως που είναι επίσης σημαντικό είναι η
αναδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων. Ο Οργανισμός πρέπει να αποκτήσει
μεγαλύτερη εσωτερική επάρκεια στις αξιολογήσεις
νέων φαρμάκων και εμβολίων. Πρέπει να αναπτύ
ξει νέα τμήματα που θα στελεχωθούν με κλινικούς
επιδημιολόγους, βιοστατιστικούς και ειδικούς στη
μέτρηση και την ανάλυση της έκβασης των θερα
πευτικών παρεμβάσεων. Ο ΕΜΑ θα πρέπει να έχει
τη δυνατότητα να αξιολογεί συνεχώς τη σχετική
αποτελεσματικότητα των νέων φαρμάκων, και όχι
μόνο στην αρχική διαδικασία της αξιολόγησης για
την απόκτηση άδειας κυκλοφορίας στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ολα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την αλλαγή των
στόχων του Οργανισμού, των αρμοδιοτήτων του και
της δομής του. Θεωρώ πως η ελληνική κυβέρνηση
πρέπει να καταθέσει άμεσα προτάσεις αναβάθμισης
του Οργανισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Α

Ο Ηλίαε Μόσιαλοε είναι κοθηγητήε Πολιτικήε τηε Yyeias στη London
School of Economics και στην Ιατρική Σχολή του Imperial College
London

20

 ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΡΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ΑΣΤΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Πηγή:

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

69

Επιφάνεια 80.5 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

17000

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΡΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ΑΣΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Αν αφήσει κανείς στην άκρη πς γελοιότητες κάποιων ΣΥΡΙΖΑίων, προεξάρχοντος του Τσίπρα, περί επικοινωνιακής εκ
μετάλλευσης της διαδικασίας του εμβολιασμού, οφείλει να
σταθεί σε μία και μόνο κυβερνητική αστοχία: την επιλογή δη
λαδή να εμβολιαστούν από τους πρώτους κάποιοι κομματι
κοί παράγοντες που έλαβαν πόστα στις υγειονομικές υπηρε
σίες και στα νοσηλευτικά ιδρύματα και θα ήταν προτιμότερο
να μη βρεθούν σε πρώτο πλάνο. Αλλωστε, η περίπτωσή τους
δεν κρύβει κάποιον ισχυρό συμβολισμό. Γι' αυτό ο Κ. Μητσοτάκης έβαλε τέλος στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των
πολιτικών προσώπων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
Πηγή:

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

69

Επιφάνεια 36.66 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

17000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ. Κανονικά τη σειρά τους,
όπως και οι υπόλοιποι πολίτες, θα περιμένουν οι «εθνοπατέρες» προκειμένου να εμβολιαστούν. Με τον τρόπο αυτό δίνεται ένα ηχηρό μή
νυμα όσον αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά και μια απά
ντηση στη σχετική σπέκουλα, που έχει ξεκινήσει από την αξιωματική
αντιπολίτευση. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πλειοψηφία
οι βουλευτές της Ν.Δ. έχουν αρχίσει να ενημερώνονται ανεπίσημα
από τα στελέχη του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Τρία βήματα
προς την...
«Ελευθερία»
— Οι επόμενες φάσεις
των εμβολιασμών
— Με ποιες εταιρείες
έγιναν συμφωνίες
για νέα σκευάσματα
— Η task force
του Μητσοτάκη
και τα πρόσωπα που
ανέδειξε ο COVID-19
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«Ελευθερία»
Πηγή:

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

COVID-19
Μ ΔΡΧΗ TOY ΤΕΛΟΥΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ
ΟΜΑΛΑ
ΚΡΟΥΣΗΣ
ΓΙΔΤΗΝ
ΑΝΟΣΙΑ
Οι υπουργοί και ία κυβερνητικά
στελέχη που συνεδριάζουν καθημερινά
με στόχο τη σωστή εφαρμογή του
σχεδίου εμβολιασμού μέχρι την τελική
νίκη επί του κορονοΐού

________ Του ΘΑΝΑΣΗ ΦΟΥΣΚΙΑΗ________

thfouskidis@gmail.com
ια κλειστή ομάδα κυβερνη
τικών και κορυφαίων υπη
ρεσιακών στελεχών, η οποία
θα συνεδριάζει σε ημερήσια
βάση κάθε απόγευμα μετά
την ολοκλήρωση της ενη
μέρωσης των πολιτών για τα δεδομένα
της πανδημίας, αποτελεί την ομάδα κρού
σης του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφο
ρά την επίτευξη των στόχων του σχεδί
ου «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό των
πολιτών. Πρόκειται, επί της ουσίας, για τα
πρόσωπα που έχουν υπ’ ευθύνη τους την
παρακολούθηση και τον συντονισμό του
συνόλου των σχετικών δράσεων, από τις
συζητήσεις με τον ευρωπαϊκό παράγοντα
όσον αφορά τον αριθμό των εμβολίων και
τον χρόνο που θα φθάσουν στη χώρα μας
μέχρι τις διαδικασίες ασφαλούς αποθή
κευσής τους ανά την ελληνική περιφέρεια
και την προώθησή τους στον πληθυσμό. Ο
λόγος για τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, τον υφυπουργό, Βασίλη Κοντοζαμάνη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνη
σης, Κυριάκο Πιερρακάκη (το υπουργείο
του οποίου έχει επιφορτιστεί με τον μηχα
νισμό ειδοποίησης και προσέλευσης των
πολιτών στα κέντρα εμβολιασμού), τον
υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο
Χαρδαλιά, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Ακη Σκέρτσο, και τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο, με φόντο
την ανάμειξη του Στρατού στην ασφαλή
μεταφορά των ποσοτήτων των εμβολίων
που περνούν τα ελληνικά σύνορα.
Στην άτυπη αυτή κυβερνητική επιτροπή
παίρνουν, ακόμα, μέρος οι γενικοί γραμ-

Μ

Οποτε κριθεί
απαραίτητο, στις
συνεδριάσεις της
task force θα
παρευρίσκεται
και ο Κ. Μητσοτάκης, ιδιαιτέ
ρως στις περι
στάσεις εκείνες
που θεωρούνται
κομβικές

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ματείς Συντονισμού και Δημόσιας Υγεί
ας, Θανάσης Κοντογεώργης και Παναγιώ
της Πρεζεράκος, αντίστοιχα, ο επικεφαλής
της επιχείρησης «Ελευθερία», Μάριος
Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, ο γραμματέας Πολιτικής Προ
στασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, καθώς
και ο εν Ελλάδι επικεφαλής του συμβου
λευτικού τμήματος της PwC, Κυριάκος
Ανδρέου (που παρουσιάζει τα απαραίτη
τα στατιστικά στοιχεία ώστε να κατευθυνθούν αποτελεσματικότερα οι κυβερνητι
κές πρωτοβουλίες), ο οποίος, εκτός των
άλλων, έχει άμεση εμπλοκή και στο έργο
της Επιτροπής Πισσαρίδη. Αναλόγως, βε
βαίως, με τις ανάγκες που θα προκύπτουν,
η σύνθεση αυτή θα διευρύνεται με την
παρουσία κι άλλων υπουργών και υφυ
πουργών, καθώς και κυβερνητικών αξιωματούχων, που θα αποκτούν ρόλο στο συ
γκεκριμένο μέτωπο.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΟΣΕίίΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΠΠΑΪΚ.Η
ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ

7.100.000
ΔΟΣΕΙΣ
από Astra Zeneca/
Oxford

ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Οπως γίνεται αντιληπτό, τη γενικότερη
εποπτεία της λειτουργίας αυτής της ομά
δας έχει ο υπουργός Επικράτειας, Γιώργος
Γεραπετρίτης, ο οποίος, πέραν των συντο
νιστικών του αρμοδιοτήτων, είναι εκείνος
ο οποίος δίνει θεσμικό υπόβαθρο και πε
ρίβλημα σε κάθε παράμετρο του κρίσιμου
και πολύπλοκου αυτού εγχειρήματος. Ο
ίδιος ενημερώνει ανά πάσα ώρα και στιγ
μή τον πρωθυπουργό, ο οποίος έχει, φυ
σικά, και τον τελευταίο λόγο στις αποφά
σεις που λαμβάνονται και τις ενέργειες
που δρομολογούνται. Εξάλλου, όποτε κριθεί απαραίτητο στις συνεδριάσεις αυτές
θα παρευρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ιδιαιτέρως στις περιστάσεις εκεί
νες που θεωρούνται κομβικές στον μακρύ
δρόμο για την επίτευξη της ανοσίας του
πληθυσμού. Μάλιστα, όπως έχουν γρά
ψει τα «Π», το Μαξίμου επεξεργάζεται ήδη
πρόγραμμα επισκέψεων του πρωθυπουρ
γού σε κατά τόπους εμβολιαστικά κέντρα,
ώστε να υπογραμμίσει ο ίδιος την ανάγκη
εμβολιασμού των Ελλήνων.
Στο ζήτημα αυτό ο κ. Μητσοτάκη δίνει ιδι
αίτερη σημασία, κάτι που φάνηκε και στις
δηλώσεις του την ημέρα του δικού του
εμβολιασμού. «Πιστεύω ότι, καθώς ο εμ
βολιασμός θα προχωρά και θα διαπιστώ
νουμε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, όσοι
έχουν καχυποψία θα πείθονται πως αυτό
είναι το σωστό», είχε αναφέρει χαρακτηρι
στικά, προσθέτοντας ότι «το εμβόλιο είναι
ο μόνος τρόπος για να ξαναπάρουμε τη
ζωή μας στα χέρια μας και να μπορέσου
με αυτή την εμβληματική χρονιά που ξε
κινά, οπότε συμπληρώνονται 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση, να γρά
ψουμε νέες λαμπρές σελίδες στην ιστορία
της χώρας μας». Παράλληλα, όπως συνέ
βη και το πρωί της Παρασκευής, θα πα
ρεμβαίνει ο ίδιος -αναλαμβάνοντας και
τη συνεπακόλουθη πολιτική ευθύνη- για
να διορθώνει κακώς κείμενα στην πο
ρεία αυτής της πρωτόγνωρης και δαιδαλώδους διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι,
όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια κυβερ
νητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη,
στον «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» 90,1 FM, με εντο
λή του Κυριάκου Μητσοτάκη μπήκε φρέ
νο στον εμβολιασμό πολιτικών προσώπων
και παραγόντων υγειονομικών υπηρεσι
ών που προέρχονται από τα σπλάχνα της
Ν.Δ., καθώς και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων, οι οποίοι προηγήθηκαν στε
λεχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμ
μή της αντιμετώπισης της πανδημίας

Υπουργός
Υγείας

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ

τρεις
__________ Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ__________

ven.ygeia@gmail.com
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΙΕΛΙΙΗ βρίσκεται το σχέδιο
«Ελευθερία» για τον εμβολιασμό των ειδικών
ομάδων και του γενικού πληθυσμού της χώ
ρας μας κατά του νέου κορονοΐού. Ηδη έχουν
εμβολιαστεί, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντί
νος Τοσούλας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ,
Δημήτρης Κουτσούμπας, και υπουργοί της
κυβέρνησης, ενώ στις 4 Ιανουάριου θα εμ
βολιαστεί η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., Φώφη Γεννηματά. Συνολικά 45 αξιωματούχοι, οι οποίοι
έχουν καίριες θέσεις στη λειτουργία του κρά
τους και της κυβέρνησης, θα είναι ανάμεσα
στους Ελληνες που θα εμβολιαστούν κατά προ
τεραιότητα στην 1η φάση εμβολιασμών, από
τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουάριου.
Η δεύτερη ομάδα του πληθυσμού που θα εμ
βολιαστεί κατά προτεραιότητα είναι οι ευπα
θείς και οι ευάλωτοι, καθώς και οι φιλοξενού
μενοι των ειδικών κλειστών δομών, όπως τα
κέντρα μεταναστών και προσφύγων, οι φυλα
κές, οι οίκοι ευγηρίας κ.λπ. Η δεύτερη φάση
-όταν και προβλέπεται να είναι διαθέσιμος με
γαλύτερος αριθμός εμβολίων- αναμένεται να
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«Ελευθερία»
Πηγή:

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

COVID-19 μ ΔΡΧΜ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

4.700.000
ΑΟΣΕΙΣ
Curevac

Pfizer/BioNTech

Johnson & Johnson

Sanofi/GSK

Moderna

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
Υφυπουργός

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ // Επικεφαλής Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ // γ.γ. Συντονισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ // γ.γ. Δημοσίας Υγείας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ // Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ // Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ // Επικεφαλής συμβουλευτικού τμήματος PwC Ελλάδος
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ // γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, συντονιστής επιχείρησης «Ελευθερία

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υφυπουργός Υγείας

φάσεις για
ξεκινήσει τον Φεβρουάριο και περιλαμβάνει
άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορι
κού νοσημάτων), ασθενείς με νοσήματα που
συνιστούν ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση με COVID-19 ανεξαρτήτως ηλικίας, άτομα
60 έως 69 ετών (ανεξαρτήτως ιστορικού νο
σημάτων) και ασθενείς 18 έως 59 ετών, με νο
σήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19.
Σε ό,τι αφορά την τρίτη φάση, περιλαμβάνει
τον εμβολιασμό των ατόμων 18 ετών και άνω
χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Ως εκτιμώμενη
ημερομηνία έναρξης ορίζεται ο Ιούνιος, ενώ
θεωρείται ότι θα υπάρχει επαρκής ποσότητα
διαθέσιμων εμβολίων.
Σημειώνεται ότι στις 29 Δεκεμβρίου έφτασε
στην Ελλάδα και η πρώτη μεγάλη παρτίδα της
Pfizer, 83.850 δόσεων, η οποία θα κατανεμηθεί στα 5 κεντρικά αποθηκευτικά σημεία, έτσι
ώστε από εκεί να γίνει η διανομή στα εμβολιαστικά κέντρα των νοσοκομείων. Παράλληλα,
με βάση την κεντρική ευρωπαϊκή συμφωνία,
έως το τέλος Ιανουάριου αναμένονται άλλες
419.250 δόσεις και έως το τέλος Φεβρουάριου
333.450 δόσεις. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα
έχουμε παραλάβει από την Pfizer 1.255.800
δόσεις και αυτός ο αριθμός είναι πιθανό να
αυξηθεί, εάν καταλήξει η Ε.Ε. σε συμφωνία
για επιπλέον 100.000.000 δόσεις, όπως ανέ
φερε την προηγούμενη εβδομάδα ο γενικός

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πότε και ποιοι
θα εμβολια
στούν, πώς θα
χωριστούν οι
ηλικιωμένοι και
οι νέοι, πόσες
δόσεις και από
ποιες εταιρείες
αναμένονται
στην Ελλάδα

«Ελευθερία»
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του
υπουργείου Υγείας.
Σε αυτές τις δόσεις θα προστεθούν και εκεί
νες του εμβολίου της Moderna, που αναμέ
νεται να πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων στις 6 Ιανουάριου και
αφορά 240.000 δόσεις για το πρώτο τρίμηνο
του 2021. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό,
αναμένονται επίσης 500.000 δόσεις του εμβο
λίου της Astra Zeneca στο τέλος του Ιανουά
ριου, εφόσον πάρει την απαραίτητη έγκριση
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Επιπλέον, 800.000 δόσεις του εμβολίου της
Οξφόρδης αναμένονται τον Φεβρουάριο, 1,5
εκατομμύριο τον Μάρτιο και 2,2 εκατομμύρια
τον Απρίλιο. Επιπλέον, ο αριθμός των εμβολί
ων ενάντια στον κορονοϊό θα αυξηθεί, εφόσον
προχωρήσουν οι εγκρίσεις και οι παραδόσεις
από τις άλλες τρεις εταιρείες, Sanofi, Johnson
& Johnson και CureVac.

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ
Ενα πολύ μεγάλο τμήμα του κρατικού μηχα
νισμού βρίσκεται σε εγρήγορση με στόχο τη
διασφάλιση της ορθής αποθήκευσης και δι
ανομής του εμβολίου και τη διενέργεια των
εμβολιασμών σε όλα τα σημεία της χώρας.
Τις τελευταίες ημέρες, όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς έχουν μετεγκατασταθεί στο κτίριο της
Πολιτικής Προστασίας, στο Μαρούσι, ώστε

να υπάρχει καλύτερος συντονισμός της πρω
τοφανούς επιχείρησης, που έλαβε το όνομα
«Ελευθερία».
Τα εμβόλια αποθηκεύονται σε ειδικούς, εξειδικευμένους χώρους, οι οποίοι πληρούν όλες
τις προδιαγραφές για την αποθήκευση φαρ
μακευτικών προϊόντων. Είναι εφοδιασμένοι
με ψυγεία βαθιάς κατάψυξης, καθώς απαι
τούνται συνθήκες φύλαξης από -70°C έως
-80°C. Τον όλο συντονισμό της αποθήκευ
σης, διανομής και ελέγχου αναλαμβάνει το
υπουργείο Εθνικής Αμυνας, το οποίο θα συμμετάσχει και το ίδιο στις μεταφορές σε απο
μακρυσμένες περιοχές της χώρας και στα
ακριτικά νησιά.
Σημειώνεται ότι τα ραντεβού του γενικού
πληθυσμού της χώρας για τον εμβολιασμό
στα 1.018 ειδικά εμβολιαστικά κέντρα θα
κλείνονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελί
δας www.gov.gr και της ηλεκτρονικής πλατ
φόρμας emvolio.gov.gr, στις οποίες μπορεί
ο κάθε πολίτης να συνδέεται με τη χρήση του
ΑΜΚΑ και των κωδικών του TAXIS.
Στη διάθεση των πολιτών θα βρίσκονται επί
σης οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι στο φαρμα
κείο της γειτονιάς θα συνδράμουν πολίτες
οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου
να κλείνουν το δικό τους ραντεβού για τον
εμβολιασμό τους.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ven.ygeia@gmail.com

ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ

ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΠΓΟΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ίναι πλέον τα πρόσωπα ιης καθημερινότητάς μας, που ακού___ με με προσοχή είχε για να προστατευθούμε από την επέλαση
του κορονοϊού είχε για να κατα—— νοήσουμε καλύτερα τον θανατη
φόρο αυτόν ιό, ενώ αποτελούν τους πο
λύτιμους συμβούλους της κυβέρνησης,
αλλά και τους ήρωες της πρώτης γραμ
μής στη μάχη κατά του C0VID-19 στα
νοσοκομεία της χώρας. Αυτοί αναδείχθηκαν ως οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας του έτους που έφυγε, του
2020, με τους ίδιους να έχουν συμβάλει με τη δημόσια παρουσία τους κατά
πολύ στην ενίσχυση της αξιοπιστίας
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της
εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτό.
Οι περισσότεροι είναι μέλη της Επιτρο
πής Εμπειρογνωμόνων του υπουργεί
ου Υγείας, με τον καθηγητή Παθολογίας
Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών Σωτήρη Τσιόδρα
να είναι ο πιο γνωστός, καθώς ήταν το
πρώτο πρόσωπο της εγχώριας επιστη
μονικής κοινότητας που ανέλαβε στις 16
Μαρτίου, λίγο μετά την έλευση και στην
Ελλάδα του κορονοϊού, να ενημερώσει
μαζί με τον υφυπουργό Πολιτικής Προ
στασίας, Νίκο Χαρδαλιά, για την εξέλιξη
του κύματος του ιού.
Από τότε, μετά και την ήπια και συναι
σθηματική παρουσία του στις καθημε
ρινές τηλεοπτικές ενημερώσεις από το
υπουργείο Υγείας, κέρδισε μεγάλη δη
μοτικότητα, που έφτασε μέχρι και το
80%, ενώ αποτέλεσε τον κυριότερο άτυ
πο σύμβουλο του πρωθυπουργού για
την πανδημία. Σε άρθρο τους, μάλιστα,
οι «New York Times» τον χαρακτήρισαν
ως έναν από τους «ήρωες της επιστήμης
στα χρόνια του κορονοϊού».
Τη θέση του Σωτήρη Τσιόδρα στην εκ
προσώπηση της Επιτροπής Εμπειρο
γνωμόνων στην τακτική ενημέρωση
έλαβε τον Αύγουστο ο επίκουρος καθη
γητής Κλινικής Ιολογίας και Επιδημιο
λογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι
στημίου Αθηνών Γκίκας Μαγιορκίνης,
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Η δημόσια παρουσία τους,
η συμβολή τους στην ενί
σχυση της αξιοπιστίας του
ΕΣΥ και η επιστημονική
τους κατάρτιση, που εκτιμάται και στο εξωτερικό

ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις με την
άρτια επιστημονική του κατάρτιση και
τις ακριβείς απαντήσεις που έδινε.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παν
δημίας στη χώρα μας αναδείχθηκαν και
δύο Ελληνες επιστήμονες του εξωτερι
κού. Ο ένας είναι ο καθηγητής Πολιτι
κής της Υγείας του London School of
Economics and Political Science Ηλίας
Μόσιαλος, ο οποίος ανέλαβε το προη
γούμενο έτος εκπρόσωπος της ελληνι
κής κυβέρνησης στους διεθνείς οργα
νισμούς για τα θέματα του SARS-CoV-2
και τώρα δίνει μάχη για να πείσει ακόμα
και εκείνους που εμφανίζονται δύσπι
στοι ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι και ασφαλή και αποτελεσματι
κά. Ο άλλος είναι ο καθηγητής Γενετικής
του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μανώ
λης Δερμιτζάκης, που βρίσκεται επίσης
σε καθημερινή επικοινωνία με την κοι
νή γνώμη της χώρας. Μαζί με τον κ. Μόσιαλο συνιστούν ένα πολύ ικανό και δυ
νατό δίδυμο.
Κεντρικό πρόσωπο της αντιμετώπισης
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 ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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του κορονοϊού στην Ελλάδα, αλλά και
της επιστημονικής ενημέρωσης των
πολιτών από την πρώτη στιγμή είναι
και ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξε
ων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη
μίου Πατρών Χαράλαμπος Γώγος, που
τώρα προσφέρει εθελοντικά τις πολύτι
μες υπηρεσίες του, μαζί με την ομάδα
του, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ της Θεσ
σαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
Ηταν αυτός που εξήγησε από την αρχή
ποιες είναι οι ενδεδειγμένες φαρμακευ
τικές θεραπείες που υλοποιούνται στη
χώρα μας, όπως η χορήγηση της χλωροκίνης.
Αντίστοιχη περίπτωση είναι ο καθη
γητής Φυσιολογίας των Λοιμώξεων
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημί
ου Αθηνών Νίκος Σύψας, ο οποίος έχει
συνδεθεί με την αναγγελία των πιο «δύ
σκολων» ειδήσεων για την επιδημία
στη χώρα μας μέσω των ΜΜΕ. Ωστό
σο, viral στα social media έγινε όταν
κατά τη διάρκεια ζωντανής παρουσίας
του σε τηλεοπτική εκπομπή εμφανίστη
κε μπροστά στην κάμερα η γάτα του, δί
νοντας μια νότα ευθυμίας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Στους πρωταγωνιστές του 2020 συγκατα
λέγεται η επικεφαλής της Μονάδας Εντα
τικής Θεραπείας στον «Ευαγγελισμό»,
Αναστασία Κοτανίδου, που δίνει καθη
μερινή μάχη με τα κύματα του κορονοϊού. Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας και
Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλαβε
επικεφαλής της επιτροπής για τον σχεδί
ασμά νέων κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία
του ΕΣΥ. Επίσης, υπήρξε η θεράπουσα
ιατρός του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου, του Αρχι
επισκόπου Αλβανίας κ. Αναστάσιου, κα
θώς και του υπουργού Ναυτιλίας, Γιάννη
Πλακιωτάκη, με την έκβαση της κατάστα
σης της υγείας και των τριών να αποδεικνύεται η καλύτερη δυνατή, καθώς και οι
τρεις βγήκαν νικητές στη δύσκολη μάχη
τους με τη νόσο COVID-19.
Δεν θα τον είχαμε «γνωρίσει» χωρίς την
εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα μας τον καθηγητή Μι
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κροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυ
τικής Αθήνας Αλκιβιάδη Βατόπουλο,
ενώ χάρη στον COVID-19 έγινε επίσης
η γνωριμία μας με τον πρόεδρο του Πα
νελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανά
σιο Εξαδάκτυλο. Ο κ. Εξαδάκτυλος κέρ
δισε μία θέση στη δημοσιότητα και
στην καθημερινή μας ενημέρωση μέσω
των ΜΜΕ, καθώς απέδειξε ότι η ιατρι
κή ειδικότητά του, αυτή της Πλαστικής
Χειρουργικής, δεν τον εμπόδισε να δι
ατυπώνει έγκυρες και οξυδερκείς διαπι
στώσεις και προβλέψεις για την εξέλιξη
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επι
δημίας SARS-CoV-2.
Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέ
θηκε και η καθηγήτρια Παθολογίας Λοι
μώξεων της Ιατρικής Σχολής του Πανε
πιστημίου Αθηνών Ελένη Γιαμαρέλλου,
που σε κάθε ευκαιρία προέβαλλε τη θεολογική αντίληψη περί μη μετάδοσης
του νέου κορονοϊού με τη Θεία Κοινω
νία. Η ίδια δεν έκανε πίσω ακόμα και
μετά την προκλητική εισβολή του «Ρουβίκωνα» στο γραφείο της. Σύμμαχο στην

άποψή της σχετικά με τη μη μετάδοση
του SARS-CoV-2 μέσω της Θείας Κοι
νωνίας βρήκε την καθηγήτρια Επιδη
μιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών Αθηνά Λινού, την
οποία, μάλιστα, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξης Τσίπρας, υπέδειξε από το βήμα
της Ολομέλειας της Βουλής ως ενδεχό
μενη υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής.
Πάντα πρόθυμη να συμβάλει στην ενη
μέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με
την κατάσταση του ΕΣΥ της χώρας μας
και την εξάπλωση της επιδημίας του
νέου κορονοϊού στην Ελλάδα είναι η μά
χιμη διευθύντρια παθολόγος λοιμώξεων
του Γενικού Κρατικού Αθήνας και πρό
εδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομεί
ων Αθηνών-Πειραιώς, Ματίνα Παγώνη. Συνεπικουρούμενη πάντα στο έργο
της από την επίσης μάχιμη διευθύντρια
πνευμονολόγο του νοσοκομείου της
Αθήνας «Σωτηρία», Μίνα Γκάγκα, συνέ
δεσαν και οι δύο την παρουσία τους με
τη διευκρίνιση δύσκολων θεμάτων για
τον COVID-19.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
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27

 Οι αρνητές του ιού στο μικροσκόπιο
Πηγή:
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Η απομάγευση
ίου κόσμου...
ίναι γνωστός ο αφορισμός του Σίλερ πως ενάντια στην
ηλιθιότητα ακόμη και οι θεοί μάχονται μάταια. Την
ώρα που η ανθρωπότητα -και δεν είναι πρώτη φορά
στην ιστορία της- μετράει εκατοντάδες χιλιάδες νε

αρνητές του ιου
στο μικροσκόπιο

Ε

κρούς και μια πρωτόγνωρη οικονομική καταστροφή
εξαιτίας ενός ιού, η ανακουφιστική είδηση της ανακά
λυψης εμβολίων αντιμετωπίζεται από μια μικρή, αλλά
ηχηρή ομάδα με όρους απόλυτου παραλογισμού. Από
το δεν υπάρχει ιός στο μια απλή γρίπη κι από εκεί στις

πιο προχωρημένες θεωρίες περί χειραγώγησης μέσω
ηλεκτρονικών τσιπ και υιοθέτησης κάθε συνωμοσιολογικής ασυναρτησίας. Ο μπαξές τα έχει όλα για να καλύ
πτει ψεκασμένους, λαϊκιστές, αριστερίζοντες, ακροδεξιούς, σκεπτικιστές, άθεους και θρησκόληπτους, κάθε
καρυδιάς καρύδι.

__________ Του ΝΙΚΗΤΑ ΦΠΣΤΙΝΗ

σπορά της πανδημίας. Σημειωνόταν, μάλιστα,

newspaper@parapolitika.gr

ενδεικτικά, ότι μέσα σε ένα δίμηνο ο αριθμός

σιανικές θεωρίες και συνωμοσίες ανθίζουν. Εκεί που

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΧΕΔΟΝ δύο μήνες ήταν ο τρα

των αρνητών της μάσκας είχε αυξηθεί κατά
1.800%. Το κίνημα αυτό των αρνητών του προ
ληπτικού μέτρου της μάσκας υπάρχει βεβαί

φωλιάζει ο φόβος, παραλύει η λογική. Ομως τα καινοτόμα φάρμακα και τα εμβόλια είναι από τα πιο ισχυρά
εργαλεία στην αντιμετώπιση των πολλών προκλήσε

στηκε στα social media και αμφισβήτησε τα
δεδομένα της πανδημίας, ενώ την προηγού
μενη εβδομάδα ήταν ο επίσης τραγουδιστής
Παντελής Θαλασσινός,στα social media πάλι,
που αναρωτήθηκε με νόημα αν τελικά το εμ
βόλιο που έκανε ο πρωθυπουργός ήταν... φυσι
ολογικός ορός. Οι δύο αυτές περιπτώσεις συ
γκαταλέγονται στους αρνητές της πανδημίας,
οι οποίοι αποτυπώνουν μια τάση σε ένα κομ
μάτι της κοινωνίας που προβληματίζει ιδιαίτε

ως και στη χώρα μας. Το οποίο, πλέον, συμβα
δίζει και με τους αρνητές του εμβολίου, χωρίς
βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι και στις δύο πε
ριπτώσεις δεν έχουμε να κάνουμε με την ίδια
ομάδα «αντιδραστικών». Είναι η ομάδα αν
θρώπων που δυσπιστεί ακόμα και στην ανα
κοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, που κάλεσε κάθε αρ
νητή να επισκεφθεί τις ΜΕΘ νοσοκομείων για
να πειστεί.

ρα την κυβέρνηση και τους ειδικούς. Εξάλλου,
ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του Μεγάρου
Μαξίμου για τη νέα χρονιά είναι να πείσει τους
αρνητές του εμβολιασμού. «Θα το επιδιώξουμε
διά του παραδείγματος του πρωθυπουργού και

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ων που παρουσιάζονται στον τομέα της υγείας. Είναι
η ανθρώπινη διάνοια που διαμέσου της επιστήμης
κατάφερε τόσο σπουδαία επιτεύγματα τις τελευταί
ες δεκαετίες ξεριζώνοντας πολλές θανατηφόρες ασθέ
νειες και αμβλύνοντας τις συνέπειες σε πολύ περισ
σότερες. Παγκοσμίους
σε σχέση με τη δεκα
ετία του 1980 τα πο
σοστά θνησιμότητας
από τον ιό HIV έχουν
μειωθεί κατά 80%,
σήμερα πλέον του
95% των περιπτώσε
Είναι λυπηρό στη
ων της χρόνιας ηπατΐτιδας C θεραπεύεται
χώρα που γέννη
με μια φαρμακευτική
σε ιη λογική να
αγωγή διάρκειας μό
δοξάζουν αρκετοί
λις 2-3 μηνών, οι θά
νατοι από καρκίνο
το παράλογο
έχουν μειωθεί κατά

γουδιστής Γρηγόρης Πετράκος που εμφανί

Τα ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά των ανθρώπων
που αντιμετωπίζουν με δυσπιστία
τη χρήση μάσκας και τον εμβολιασμό
των άλλων πολιτικών αρχηγών, άλλων προσω
πικοτήτων, που θα κάνουν γρήγορα το εμβόλιο.
Και επίσης με μια εθνική εκστρατεία ενημέρω
σης», διευκρίνιζε προ ημερών ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, καθώς, όπως είχε τονίσει, στο τέ
λος της ημέρας το σημαντικό είναι να αποκτη
θεί η πολυπόθητη ανοσία. «Και χωρίς το εμβό
λιο δεν μπορεί να αποκτηθεί».
Η όλη επιχείρηση, ωστόσο, δεν κρίνεται εύκο
λη, καθώς «μέλη» της ομάδας αυτής των πολι
τών, που αρνούνται είτε την ίδια την ύπαρξη
του σημερινού ιού είτε τη χρήση προληπτικών
μέτρων -και κυρίως της μάσκας- ή δηλώνουν
ότι θα απόσχουν από τον εμβολιασμό, βρίσκο
νται σε όλες τις τάξεις της κοινωνίας και των
μορφωτικών επιπέδων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
«Times» της Νέας Υόρκης δημοσίευσαν εκτε
ταμένο ρεπορτάζ για την εντυπωσιακή αύξη
ση των αρνητών της μάσκας, μέσω κυρίως του
Facebook, όταν αυτό το αποτελεσματικό προ
ληπτικό μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για τη μη δια-
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Στην πρόσφατη έρευνα της Metron Analysis
και στο ερώτημα αν πρόκειται να κάνουν το
εμβόλιο, ένα 23,4% των ψηφοφόρων της Ν.Δ.
απαντά αρνητικά, ενώ όσον αφορά τους ψη
φοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το 40,9% λέει «όχι» και
το 48,7% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ. Γενικώς,
δε, υπερτερούν στο «όχι» του ερωτήματος για
το αν θα κάνουν το εμβόλιο οι αριστεροί ψη
φοφόροι. Ανάλογα υψηλά είναι και τα ποσοστά
των αρνητών του εμβολίου μεταξύ των ψηφο
φόρων της Ελληνικής Λύσης, οι οποίοι κατά
49,3% αποκρίθηκαν ότι δεν πρόκειται να εμ
βολιαστούν. Στους ψηφοφόρους του ίδιου κόμ
ματος, 2 στους 10 θεωρούν ότι το εμβόλιο δεν
μας προστατεύει, ενώ το 30% των ψηφοφόρων
της Ελληνικής Λύσης, όπως ανέδειξε έρευνα
της Opinion Poll, θεωρεί ότι ο κορονοϊός είναι
προϊόν διεθνούς συνωμοσίας.
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η κατανομή
των αρνητών του εμβολίου από πλευράς οικο
νομικής κατάστασης και μορφωτικού επιπέ
δου. Οσον αφορά την οικονομική τους κατά
σταση, ένα 38% (έρευνα Pulse) που λέει «όχι»
στην εμβολιασμό είναι σε δύσκολη ή πολύ δύ
σκολη οικονομική κατάσταση.
Η βάσει του μορφωτικού επιπέδου κατανομή
των αρνητών του εμβολίου θα μπορούσε κα
νείς να πει ότι μοιάζει δικαιολογημένη. Ετσι,
στην πλειονότητά τους όσοι αρνούνται να εμ
βολιαστούν είναι βασικής ή μέσης εκπαίδευ
σης. Και είναι διπλάσιοι σε ποσοστό εκείνων
που είναι ανώτερης εκπαίδευσης και αρνούνται τον εμβολιασμό. Σε σχέση δε με την επαγ
γελματική τους ιδιότητα. Πλειοψηφούν οι
αγρότες, οι εργάτες και οι μικρομεσαίοι.

Διαχρονικά σε περιόδους κρίσης και παρακμής μεσ
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20%, το συνολικό πο
σοστό των ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με καρκίνο
και επιστρέφει στην εργασία του έχει φτάσει πλέον το
75% και οι βιολογικές θεραπείες έχουν προσφέρει πολύ
σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών
με αυτοάνοσα νοσήματα.
Αδιάψευστη επιβεβαίωση αυτής της «επανάστασης»
αποτελεί το γεγονός πως η περίοδος 1995-2015 χαρα
κτηρίζεται κυρίως από την επανάσταση στην τεχνολο
γία και την ιατρική καινοτομία με την εισαγωγή πολλών
νέων φαρμάκων και σωτήριων θεραπειών -στον καρκί
νο, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, σημαντικό αριθμό σπά
νιων παθήσεων-, που οδήγησαν σε αύξηση του προσ
δόκιμου ζωής. Στην Ελλάδα έφτασε στα 81,1 έτη. Αυτή
τη στιγμή διεθνώς βρίσκονται υπό διερεύνηση περισ
σότερα από 7.000 φαρμακευτικά μόρια, που αναμένεται
να επιφέρουν ακόμη περισσότερες θεαματικές εξελίξεις.
Είναι συνεπώς εξαιρετικά θλιβερή η συζήτηση για τα
εμβόλια όταν υπερβαίνει τον επιστημονικό τρόπο τεκ
μηρίωσης. Η ανθρωπότητα εξελίχθηκε με την απομά
γευση του κόσμου, δηλαδή με την κατανόηση του κό
σμου με τη λογική. Επιστήμη και ανθρωπισμός έγιναν
οι βάσεις της αλματώδους προόδου: Το ίδιο θα συμ
βεί και τώρα. Είναι λυπηρό όμως στη χώρα που γέννη
σε τη λογική να δοξάζουν αρκετοί το παράλογο. Δεν θα
τους περάσει.
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Στην Ελλάδα δεν
παρακολουθούμε
την επιδημία,
επικοινωνία κή
διαχείριση κάνουμε
ΣΕΛ. 74-75
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αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

«Στην πραγματικότητα δεν έχουμε επι
Τά επίπεδα επιδημικής ετοιμότητας στη
χώρα ήταν και παραμένουν εξαιρετικά
χαμηλά ενώ βρισκόμαστε στο δεύτερο
επιδημικό κύμα, με 33.000 ενεργά
κρούσματα στην κορύφωσή του, πάνω
από 4.000 θανάτους σ’ αυτή τη δεύτερη
φάση και την ανοσία της κοινότητας
όνειρο θερινής -και βάλε- νυκτός.
Ο Ηλίας Κονδύλης, αναπληρωτής
καθηγητής στο Εργαστήριο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Γενικής Ιατρικής και Ερευνας
Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος
Ιατρικής του ΑΠΘ, μιλά στην «Εφ.Συν.»
για την επιδημιολογική επιτήρηση, την
πυξίδα δηλαδή που πρέπει να διαθέτει
η χώρα μέσα στο πανδημικό πέλαγος,
και μας λέει ότι είναι... χαλασμένη.
Χαρακτηριστικά, η χώρα, σύμφωνα
με τον ΠΟΥ και το ECDC, δεν δηλώνει
μια σειρά στοιχεία που είναι
υποχρεωμένη να δηλώνει σε αυτούς
τους διεθνείς οργανισμούς.
* Πώς φτάσαμε από την εικόνα του Ιουνίου σε
αυτήν τη δραματική κατάσταση που βιώνει σή
μερα η χώρα και τα νοσοκομεία της;
Η απάντηση, για να χρησιμοποιήσω το ύφος
αυτών που διαχειρίζονται την επιδημία, είναι ότι
κατηγορηματικά φτάσαμε στη σημερινή κατά
σταση διότι τα επίπεδα επιδημικής ετοιμότητας
στη χώρα ήταν και παραμένουν εξαιρετικά χα
μηλά. Η έννοια της επιδημικής ετοιμότητας είναι
πολυσύνθετη, πολυδιάστατη, η δε επίτευξή της
δ£ν είναι εύκολη υπόθεση, είναι μια απαιτητική
διαδικασία η οποία αφορά την ικανότητα ενός συ
στήματος Υγείας να προλαμβάνει επιδημίες, αλλά
ακόμα και όταν αυτές ξεσπάσουν, την ικανότητα
να τις ελέγχει, να τις επιβραδύνει και ταυτόχρονα
να αντιμετωπίζει τις υγειονομικές τους συνέπειες,
καθώς επίσης και τις κοινωνικοοικονομικές τους
επιπτώσεις με τρόπο ο οποίος να είναι κοινωνικά
δίκαιος και κοινωνικά αποδεκτός.
• Ποια είναι η κύρια προϋπόθεση για ιην επιδη
μική ετοιμότητα;
Να μπορείς να ελέγξεις ή να επιβραδύνεις μια
επιδημία, η επιδημιολογική επιτήρηση, δηλαδή
η ικανότητα να συλλέγεις στοιχεία εκεί που γεν
νιέται και διαδίδεται, μεταδίδεται, τρέφεται και
ξεσπάει η επιδημία. Αυτά τα στοιχεία να μπορείς
να τα καταχωρείς επαρκώς σε μια βάση δεδομέ
νων, να είναι πλήρη, να μπορείς να τα αναλύεις,
να τα δημοσιοποιείς και τελικά να σχεδιάζεις δρά
σεις στοχευμένες, αποτελεσματικές και αποδεκτές
ατιο τον πληθυσμό. Στη χώρα μας δεν παρακολου
θούμε την επιδημία, δεν βγαίνουμε δηλαδή στον
πληθυσμό, απλώς αναφέρουμε τα κρούσματα που
μας έρχονται,
στ
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* Ποιες είναι οι δυνατότητες επιδημιολογικής
επιτήρησης;
Είναι πάμπολλες. Από τη μαξιμαλιστική, την
καθολική επιδημιολογική επιτήρηση -κάνω δια
γνωστικά τεστ σε όλο τον πληθυσμό- που εφαρμό
στηκε στην πόλή Τσινγκτάο της Κίνας, μεγέθους
10,9 εκατ. ανθρώπων, στις 11-16 Οκτωβρίου και
ανακόπηκε το επιδημικό κύμα, μέχρι την κλασική
με τυχαιοποιημένους διαστρωματοποιημένους
δειγματοληπτικούς ελέγχους στον πληθυσμό, ή
την επιδημιολογική επιτήρηση τύπου Sentinel
με πολλαπλά σταθερά σημεία περιοδικής παρα
κολούθησης της επιδημίας στην κοινότητα. Για
κάποια χρόνια αυτή η τελευταία χρησιμοποιήθηκε
στη χώρα μας για την παρακολούθηση της γρίπης,
αλλά κατά την περίοδο των μνημονίων υποχρημα
τοδοτήθηκε και τελικά εγκαταλείφθηκε. Οι έλεγχοι
αυτοί δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τους τυ
χαίους ελέγχους που κάνει ο ΕΟΔΥ σε πλατείες και
γειτονιές, ακόμα και μέσω της πλατφόρμας testing.
gov.gr. Διότι θα σπεύσουν να κάνουν τεστ μόνο
αυτοί που αγωνιούν ότι μπορεί να ήρθαν σε επαφή
με κάποιο κρούσμα, επομένως δεν θα αποτυπωθεί
η εικόνα της επιδημίας στην κοινότητα και, ακόμα
περισσότερο, δεν θα συμπεριληφθούν περιθωρι
οποιημένοι και ευάλωτοι πληθυσμοί - πρόσφυ
γες, Ρομά, μετανάστες χωρίς χαρτιά. Επομένως
η εικόνα είναι ελλιπής. Δεν είναι πραγματική.
Στην πραγματικότητα δεν έχουμε επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτό που κάνουμε είναι αναφορά
(reporting) της επιδημίας. Αναφέρουμε μόνο την
κορυφή τού παγόβουνου, κάνοντας τελικά επικοινωνιακή διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της
επιτήρησης, δίνοντας μόνο βάρος στο να φαίνεται
ότι κάνουμε πολλά τεστ.

Οχαν σπεύδουν να
κάνουν τεστ μόνο
αυτοί που αγωνιούν
ότι μπορεί να ήρθαν
σε επαφή με κάποιο
κρούσμα, δεν θα
αποτυπωθεί η
εικόνα της επιδημίας
στην κοινότητα
και, ακόμα
περισσότερο, δεν
θα συμπεριληφθούν
περιθωριοποιημένοι
και ευάλωτοι
πληθυσμοί πρόσφυγες, Ρομά,
μετανάστες
χωρίς χαρτιά

• Ο πρωθυπουργός από το Πολυδύναμο Κέντρο
Υγείας Περιστεριού προχθές μίλησε για «12.000
rapid tests καθημερινά», που «μας δίνουν τη
δυνατότητα να μπορούμε να ελέγχουμε τον
δείκτη θετικότητας σε ασυμπτωματικούς συ
μπολίτες μας» για να «μπορούμε γρήγορα να
εντοπίζουμε τυχόν τοπικές επιδημίες, ώστε να
παρεμβαίνουμε γρήγορα και τοπικά για να τις
περιορίζουμε».
Είναι επιστημονικά ασυνάρτητη η δήλωση του
πρωθυπουργού, και το γνωρίζει και ο ίδιος. Απο
τελεί επικοινωνιακή διαχείριση. Το ζητούμενο
δεν είναι τα πολλά τεστ για να πω ότι έκανα πολλά
τεστ, αλλά γιατί τα κάνω, σε ποιους και πού. Αν,
για παράδειγμα, βρήκαμε 100 θετικούς, μεταξύ
των οποίων είμαι εγώ και οι 99 επαφές μου, αυτό
δεν αντανακλά το τι συμβαίνει στον πληθυσμό. Το
δεύτερο ζήτημα είναι το τι κάνέις με τα αποτελέ
σματα των τεστ. Πώς τα συλλέγεις, πώς τα αναλύ
εις, τι σχεδίασμά κάνεις με βάση τα αποτελέσματα
της ανάλυσης, πώς επικοινωνείς με αξιοπιστία και
διαφάνεια αυτά τα αποτελέσματα στον πληθυσμό.
Παράδειγμα: Ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει πλήθος ημερή-

30

 Συνέντευξη ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ, αναπληρωτής καθηγητής στο
Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,74-75

Γενικής Ιατρικής και Ερευνας Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-01-2021

►ΣιηνΝΤΑΗΐ βεργου

δημιολογική επιτήρηση στη χώρα»
Ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας Υγείας
• Τι επείγει τη συγκεκριμένη στιγμή,
δεδομένου ότι ο δρόμος για την ανο
σία της κοινότητας μέσω του εμβολι
ασμού είναι μακρύς;
Η επιδημία του Covid, τόσο στην Ελ
λάδα όσο και διεθνώς, θέτει ξανά στο
επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης τόσο
των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας όσο και
των δημόσιων συστημάτων υγειονομι
κής περίθαλψης σε ανθρώπινο δυναμι
κό και υποδομές. Ενίσχυση που αποτελεί

αναγκαία προϋπόθεση για το επόμενο
εξάμηνο ή οκτάμηνο ή και δεκάμηνο,
έως ότου δούμε δηλαδή τα ευεργετικά
αποτελέσματα των εμβολίων, αλλά απο
τελεί και μια αναγκαία επένδυση για το
μέλλον. Το γεγονός ότι η πολιτική ηγε
σία σήμερα δεν επενδύει στα αυτονόητα
δεν είναι ένα τεχνοκρατικό πρόβλημα,
δεν είναι ότι της ξέφυγε. Είναι μια συνει
δητή ταξική επιλογή, διότι το κεντρικό
ερώτημα σε μια επιδημική κρίση, σε μια

οικονομική κρίση ή σε οποιαδήποτε κρί
ση είναι ποιος θα την πληρώσει, ποιος
θα επωμιστεί το βάρος της -οικονομικό,
υγειονομικό κ,ο.κ.-, το κεφάλαιο ή οι δυ
νάμεις της εργασίας. Είναι ξεκάθαρο ότι
οι επιλογές που γίνονται σε εθνικό και σε
διεθνές επίπεδο είναι επιλογές που έχουν
ταξικό πρόσημο, καθορίζοντας ότι το βά
ρος και αυτής της κρίσης θα κληθούν να
το πληρώσουν οι πολλοί, οι δυνάμεις
δηλαδή της εργασίας.

πολλαπλοί πόλοι καταγραφής των κρουσμάτων
στη χώρα;
Από την αρχή της επιδημίας λειτουργούσαν
τρία κέντρα, τρεις πόλοι καταγραφής στοιχείων
στη χώρα μας, εξ ου και τρεις πόλοι χάραξης πολι
τικής: ο ΕΟΔΥ, το υπουργείο Υγείας -το οποίο μέσω
της ΗΔΙΚΑ διαχειρίζεται το Μητρώο Covid Ασθε
νών- και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα
σίας. Μια υδροκέφαλη κατασκευή, η οποία δεν
έχει καμία απολύτως περιφερειακή συγκρότηση
ή αναφορά, δεν εδράζεται δηλαδή σε μονάδες δη
μόσιας Υγείας ανά περιφέρεια, πόσο δε μάλλον ά£ομάδες δημόσιας Υγείας σε επίπεδο γειτονιάς σε
οργανική διασύνδεση με την Πρωτοβάθμια Φρο
ντίδα Υγείας. Ενα σύστημα καταγραφής επίσης
κατακερματισμένο, όπου άγνωστο παραμένει ακό
μη και σήμερα το πώς και εάν επικοινωνούν οι κα
ταγραφές του ΕΟΔΥ με το Μητρώο Covid Ασθενών
ή με τα στοιχεία της ιχνηλάτησης.

• Είναι διαφανής η διαδικασία, είναι επαρκή τα
στοιχεία που δημοσιεύονται;

Η πολιτική ηγεσία της
Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας
υποστηρίζει ότι με
τους 192 ιχνηλάτες,
τους οποίους θεωρεί
υπερεπαρκείς, ιχνηλατεί
επαρκώς το 92,3% των
κρουσμάτων, όμως το
77,5% είναι άγνωστης
προέλευσης ή ακόμα
υπό διερεύνηση

σιων τεστ και από τα τέλη Νοεμβρίου ανά εβδομά
δα και το ποσοστό θετικότητας των τεστ. Αυτό που
δεν μας δηλώνεται είναι σε πόσους ανθρώπους
αντιστοιχούν αυτά τα τεστ, ποιος είναι δηλαδή
ο παρονομαστής του κλάσματος. Κάντε την εξής
υπόθεση: Αν εγώ έκανα ένα rapid test και βγήκε
θετικό και έκανα και δεύτερο και στη συνέχεια και
μοριακό έλεγχο, αλλάζουν τα δεδομένα. Μπορεί
να ανακοινώνεται ότι έγιναν 1.000 τεστ, αλλά να
αφορούν 800 ανθρώπους. Ο δείκτης θετικότητας
βγαίνει επί ίων ανθρώπων στους οποίους έγινε ο
διαγνωστικός έλεγχος και όχι επί του αριθμού των
τεστ. Στη δεύτερη περίπτωση το ποσοστό θετικό
τητας υποεκτιμάται.
Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζει και η
λεγάμενη ενεργητική επιτήρηση, γνωστή ως
ιχνηλάχηση, στη χώρα μας. Επιτήρηση συρρο
ών, δηλαδή παρακολούθηση μεγάλων συρροών
κρουσμάτων σε εργασιακούς χώρους, επίσης δεν
πραγματοποιείται, επιλεκτικά μόνο σε μεγάλες
συρροές και όταν αυτές πλέον ξεφύγουν από τα
όρια και δουν και το φως της δημοσιότητας. Χα
ρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Κέντρου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φιλοξενίας στο Κρανίδι, οι συρροές στην πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά και επιλεκτικά κάποιες
συρροές σε εργασιακούς χώρους, π.χ. στην κονσερβοποιία στη Σκύδρα, όταν πλέον ο αριθμός των
κρουσμάτων είχε εκτιναχθεί...

• Πόσα δαπανούμε ως χώρα στην επιδημιολογική επιτήρηση;
Ιστορικά δαπανούμε λιγότερο από το 1% της
συνολικής δημόσιας δαπάνης Υγείας. Στην κα
λύτερη περίπτωση, το 2010, δαπανούσαμε 120
εκατ. ευρώ. Την περίοδο της δημοσιονομικής
προσαρμογής, 2009-2018, η σχετική δαπάνη για
επιδημιολογική επιτήρηση μειώθηκε κατά 45%,
έφτασε τα 60 εκατ. ευρώ. Με αυτή τη χρηματοδό
τηση μπήκαμε στην πανδημία. Είναι ενδιαφέρον,
δε, ότι το ξήλωμα στην ουσία της επιδημιολογικής
επιτήρησης συνεχίστηκε το 2017-2018, παρά το
γεγονός ότι στην αντίστοιχη περίοδο η δημόσια
δαπάνη Υγείας είχε σταθεροποιηθεί.

• Περιπλέκουν τη διαδικασία της επιδημιολογικής επιτήρησης και της χάραξης πολιτικής οι

Από την αρχή
της επιδημίας
λειτουργούσαν τρεις
πόλοι καταγραφής
στοιχείων, εξ ου και
τρεις πόλοι χάραξης
πολιτικής: ο ΕΟΔΥ,
το υπουργείο Υγείας
-το οποίο μέσω της
ΗΔΙΚΑ διαχειρίζεται
το Μητρώο Covid
Ασθενών- και η
Γενική Γραμματεία
Πολιτικής
Προστασίας.
Υδροκέφαλο σύστημα
και ταυτόχρονα
κατακερματισμένο

Η πολιτική ηγεσία του ΕΟΔΥ και κατ’ επέκταση
το υπουργείο Υγείας υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία
που περιέχονται στις ημερήσιες εκθέσεις, αυτέ^·
που επικοινωνεί με τον πληθυσμό, είναι επαρκή.
Ισχυρίζεται, δε, ότι κάποια επιπρόσθετα στοιχεία,
τα οποία δεν δημοσιοποιεί, τα παραχωρεί μόνο
στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Παρ’ όλ’ αυτά,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο
σημάτων (ECDC) δεν μοιάζει να επιβεβαιώνουν
αυτόν τον ισχυρισμό.
Η χώρα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το ECDC,
δεν συλλέγει ή δεν δηλώνει -το σίγουρο είναι ότι
δεν δηλώνει- μια σειρά στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα υποχρεωτικώς δηλούμενα
στοιχεία προς αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς.
Ενδεικτικά, δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή
και δήλωση του αριθμού των νοσηλευόμενων και
εξελθόντων από τα νοσοκομεία λόγω Covid, των
θανάτων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, νομό, πόλη,
των κρουσμάτων σε υγειονομικούς, των διαθέσι
μων κλινών και της πληρότητας των κλινών και
των ΜΕΘ Covid, των συρροών σε εργασιακούς
χώρους, σε νοσοκομεία, σε οίκους ευγηρίας, σε
φυλακές, γενικά σε έγκλειστους και ευάλωτους
πληθυσμούς.
Ομοίως η πολιτική ηγεσία της Γενικής ΓραμμτΤ
τείας Πολιτικής Προστασίας υποστηρίζει ότι με
τους 192 ιχνηλάτες, τους οποίους θεωρεί υπερε
παρκείς, ιχνηλατεί επαρκώς το 92,3% των κρου
σμάτων. Αν είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει η
Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας να δημοσιοποιήσει
άμεσα τα στοιχεία της ιχνηλάτησης και αυτό γιατί
το μόνο το οποίο γνωρίζει η επιστημονική κοινό
τητα, που παρακολουθεί και καταγράφει αυτά τα
στοιχεία καθημερινά, είναι τα επίσημα στοιχεία
που δίνει ο ΕΟΔΥ, από τα οποία φαίνεται ότι τ©
22% των κρουσμάτων στη χώρα σχετίζεται με
γνωστό κρούσμα, το 1,5% των κρουσμάτων σχε
τίζεται με ταξίδι στο εξωτερικό και το 77,5% των
κρουσμάτων είναι άγνωστης προέλευσης ή ακόμβ·
υπό διερεύνηση.
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Οι ευπαθείς εμβολιάζονται με τα... απο
► Tns ΚΟΡΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ι πολιτικοί που εμβολιάζονται
δίνουν το καλό παράδειγμα ή
παίρνουν τη σειρά άλλων;» Το
ερώτημα που έθεταν οι «Los
Angeles Times», αλλά και άλ
λες αμερικανικές εφημερίδες,
σχετικά με το πόσο ηθικό είναι,
ελλείψει επαρκούς ποσότητας
εμβολίων, να σπεύδουν να
εμβολιαστούν πολλά μέλη του

μένους στα γηροκομεία που,
σύμφωνα με το πρωτόκολλο,
είναι οι πρώτοι που θα πρέπει
να το κάνουν. Υποτίθεται ότι
μετά την άγρια κατακραυγή οι
προνομιακοί εμβολιασμοί έλα
βαν τέλος «με εντολή Μητσοτάκη», αν και δεν μάθαμε ποτέ
με ποιανού εντολή ξεκίνησαν.
Ετσι, γίναμε ξαφνικά πολύ
«Αμερικανοί». Δυστυχώς, δεν
γίναμε Καναδοί, Δανοί, Γερ

τών νοσοκομείων θα εμβολια
στεί πρώτα. Το κάναμε για να
αποτρέψουμε σοβαρές ασθένει
ες και θανάτους. Από τη στιγμή
που δεν ανήκω σε ομάδα υψη
λού κινδύνου, θα περιμένω τη
σειρά μου», δήλωσε στο ίδιο
πνεύμα και η πρωθυπουργός
της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν.
Αλλά και η Γερμανίδα καγκελά
ριος Μέρκελ, παρόλο που δεν
είναι τόσο νέα όσο ο Τριντό

Ελλάς - ΗΙΙΑ... συμμαχία στα ρουσφέιια με τα εμβόλια! Οπως έγινε και
στη χώρα μας, έτσι και στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού -και σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό-, πρώτοι πρώτοι εμβολιάζονται οι άνθρωποι του Τραμπ,
ακόμα και αν δεν είναι καθόλου ευπαθείς · Εξαιρετικά φτωχός ο πρώτος
απολογισμός των εμβολιασμών, καθώς, από τα 20 εκατομμύρια που είχε
εξαγγείλει η κυβέρνηση μόνο για τον Δεκέμβριο, έγιναν μόλις 2,8 εκατομμύρια
Κογκρέσου χωρίς να ανήκουν
σε ομάδες υψηλού κινδύνου,
ανεξαρτήτως της συμβολικής
πλευράς του πράγματος, μας
έγινε ξαφνικά πολύ οικείο.
Οταν μετά τους συμβολικούς
εμβολιασμούς Προέδρου της
Δημοκρατίας, πρωθυπουργού
και πολιτικών αρχηγών άρχι
σαν να σκάνε μύτη υπουργοί,
γραμματείς και διάφοροι παρατρεχάμενοι που χωρίς να το
δικαιολογεί η ηλικία τους ή η
υγεία τους έπιαναν στασίδι για
το εμβόλιο, στερώντας το από
τους υγειονομικούς της πρώ
της γραμμής και τους ηλικιω-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μανοί, Γάλλοι και πολλοί άλλοι
που δεν εμβόλιασαν το πολι
τικό προσωπικό, ούτε καν για
συμβολικούς λόγους, προτιμώ
ντας να αφήσουν τις λιγοστές
δόσεις των εμβολίων για εκεί
νους που τις έχουν πραγματι
κά ανάγκη. «Οταν έρθει η ώρα
για τους υγιείς 40άρηδες χωρίς
προβλήματα υγείας να εμβολι
αστούν, θα είμαι ο πρώτος που
θα το κάνει», δήλωσε ο πρωθυ
πουργός του Καναδά Τζάστιν
Τριντό. «Στη Δανία αποφασί
σαμε ότι οι πολίτες που ανή
κουν σε ευπαθείς ομάδες και το
προσωπικό πρώτης γραμμής

και η Φρέντερικσεν -είναι 66
χρονών-, δήλωσε πως θα περι
μένει τη σειρά της, εφόσον δεν
ανήκει σε ευπαθή ομάδα.
Αλλά, ας επιστρέψουμε
στις ΗΠΑ, που μας έδωσαν
την έμπνευση, την πρώτη
χώρα στον κόσμο σε αριθμό
και κρουσμάτων (πάνω από
20 εκατομμύρια) και θανάτων
(σχεδόν 355.000). Ο κορονοϊός
καλπάζει ακάθεκτος κι αυτή τη
στιγμή νοσηλεύονται 125.300
άνθρωποι, οι περισσότεροι
καθ’ όλη τη διάρκεια της παν
δημίας. Την ίδια στιγμή, το
πρόγραμμα εμβολιασμών που

ανακοίνωσε με τυμπανοκρου
σίες η κυβέρνηση Τραμπ πη
γαίνει για... φούντο. Οι αρχικοί
σχεδιασμοί έκαναν λόγο για
20 εκατομμύρια εμβολιασμούς
ώς το τέλος του 2020, αλλά τε
λικά έχουν εμβολιαστεί μόλις
2,8 εκατομμύρια Αμερικανοί.
Κι αυτό, παρόλο που έχουν δι
ανεμηθεί περίπου 14 εκατομ
μύρια δόσεις από τα εμβόλια
της Pfizer και της Modema.
Με ακόμα πιο αργούς ρυθ
μούς καταφθάνουν τα εμβόλια
στα γηροκομεία όπου έχουν
εμβολιαστεί μόλις 170.000
άνθρωποι. Ο κορυφαίος επι

δημιολόγος Αντονι Φάουτσι
χαρακτήρισε «απογοητευτικά»
τα μέχρι τώρα αποτελέσματα
σε συνέντευξή του στο NBC
και κάλεσε την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση να διαθέσει άμεσα
περισσότερους πόρους ώστε να
επισπευσθούν οι εμβολιασμοί.
Κάτω από αυτές τις συνθή
κες, λοιπόν, είναι προκλητικό
να βλέπει κανείς τα μέλη του
Κογκρέσου να σπεύδουν να
πάρουν πρώτοι τη μαγική
δόση, επικαλούμενοι αφενός
τη συμβολική σημασία της
πράξης τους και αφετέρου την
ομαλή και ασφαλή επαναλει-
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τουργία του Σώματος. Ειδικά
όταν πρόκειται για κάποιους
φιλοτραμπικούς Ρεπουμπλικανούς που αρνούνταν τπ
σοβαρότατα τπς κατάστασης
και χλεύαζαν τα μέτρα προ
στασίας κατά του κορονοϊού.
«Σφαλιάρα στα μούτρα», χα
ρακτήρισε η Κέλι Μπούθιλετ,
επικεφαλής της Ενωσης Νο
σηλευτών της Νότιας Καρολί
νας, τον δημόσιο εμβολιασμό
του γερουσιαστή της Πολι
τείας της Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο
οποίος ανέβασε στο τουίτερ
φωτογραφίες από τη διαδικα
σία ευχαριστώντας τον Θεό,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τους νοσηλευτές που κάνουν
τα εμβόλια και τους επιστήμο
νες που τα εφηύραν.
Υπάρχουν εξαιρέσεις
Αλλοι Ρεπουμπλικανοί τη
ρούν πιο αξιοπρεπή στάση.
«Σκοπεύω να κάνω το εμβόλιο.
Επειδή όμως είμαι υγιής και
σχετικά νέος, θα περιμένω να
προηγηθούν οι ηλικιωμένοι
και οι εργαζόμενοι της πρώτης
γραμμής», έγραψε στο τουίτερ
ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ
Κρουζ
«Είναι πραγματικά ενοχλη
τικό να βλέπεις μέλη του Κογκρέσου να πιάνουν πρώτη
σειρά για το εμβόλιο την ίδια
ώρα που οι περισσότεροι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής,
οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς
στην εκλογική μας περιφέρεια
ακόμα περιμένουν», δήλωσε
η Δημοκρατική βουλευτής
της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ,
η οποία έχασε τον πατέρα
της από τον κορονοϊό. Τα φάουλ δεν λείπουν ούτε από το
Δημοκρατικό στρατόπεδο. Η
Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές
που όπως και η Ομάρ ανήκει
στη ριζοσπαστική πτέρυγα του
κόμματος, προκάλεσε αρνητι
κές εντυπώσεις όταν εμβολιά
στηκε ενώ είναι μόλις 31 ετών
και υγιής, ανεβάζοντας μάλιστα
ζωντανά τη διαδικασία στο
Instagram. Η ίδια απολογήθηκε ότι το έκανε για λόγους
συμβολισμού, λέγοντας πως κι
αυτή και άλλοι συνάδελφοί της

δεν θα χρειαζόταν να εμβολι
αστούν αν οι Ρεπουμπλικανοί
δεν είχαν κάνει στο μεταξύ τα
πάντα για να κλονίσουν την
εμπιστοσύνη του κοινού στην
επιστήμη, ακόμα και στον ίδιο
τον Covid-19.
Δεν είναι λίγοι, βέβαια, εκεί
νοι που υποστηρίζουν ότι οι
συμβολικοί και απαραίτητοι
εμβολιασμοί πολιτικών προ
σώπων θα έπρεπε να είχαν
περιοριστεί στον αντιπρόε
δρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς, τον
εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τη μελλοντική αντι
πρόεδρο Κάμαλα Χάρις και
την πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων Νάνοι Πελόζι.
Καθώς μάλιστα δεν υπάρχει
στον κανονισμό που θεσπί
στηκε για τους εμβολιασμούς
κάποια διάταξη που να απα
γορεύει τους εμβολιασμούς σε
μέλη του Κογκρέσου που δεν
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
η απόφαση εναπόκειται στη
συνείδηση του καθενός. Ορι
σμένοι πάντως λαμβάνουν
πρωτοβουλίες προκειμένου να
φρενάρουν τους συναδέλφους
τους. Στην πολιτειακή Βουλή
της Νέας Υόρκης, ο Ρεπουμπλικανός Κόλιν Σμιτ εισηγείται πρόταση που απαγορεύει
στους αιρετούς της Πολιτείας
να εμβολιαστούν έως ότου κά
νουν το εμβόλιο οι υγειονομι
κοί της πρώτης γραμμής και οι
ηλικιωμένοι. Προτείνεται άμε
ση μετεγγραφή στη... Ν.Δ.
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Η θέση της Ελλάδας στο
«χάρτη» των κρουσμάτων
Η χώρα μας έκλεισε το έτος, έχοντας -μετά τη Φινλανδία- τα λιγότερα επιβεβαιωμένα κρού
σματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην ΕΕ. ΣΕΛ 7
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Κορωνοϊός: Τα λιγότερα κρούσματα
η Ελλάδα μετά τη Φιλανδία
Το δεύτερο κύμα ήταν πιο σφοδρό ενώ άρχισαν ήδη οι εμβολιασμοί
ο 2020, που θα ασφαλώς
θα μείνει στην ιστορία
ως το «έτος της πανδη
μίας του κορονοϊού»,
έφυγε και μάλλον όλοι
θα ήθελαν να το ξεχάσουν όσο γίνεται
πιο γρήγορα, μια βάσιμη πλέον ελπίδα
χάρη στην έναρξη των εμβολιασμών.
Παρά, πάντως, τη μεγαλύτερη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος στην
Ελλάδα σε σχέση με το πρώτο κύμα
της άνοιξης -κάτι που συνέβη σε πολ
λές ακόμη χώρες- τα διαθέσιμα στατι
στικά στοιχεία έως τις 30 Δεκεμβρίου
έδειξαν ότι η χώρα μας έκλεισε το
έτος, έχοντας -μετά τη Φινλανδία- τα
λιγότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα
ανά εκατομμύριο πληθυσμού (13.174)
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27). Η
Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση της
ΕΕ-27, με τη σκανδιναβική χώρα στην
27η. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα
μας είναι μόλις 89η σε αναλογία επιβε
βαιωμένων κρουσμάτων ανά εκατομ
μύριο πληθυσμού. Σε απόλυτο αριθμό
κρουσμάτων (137.918, εκ των οποίων
έχει δηλαδή τους λιγότερσυς θανάτους
το 52,3% άνδρες) η Ελλάδα είναι 62η
αναλογικά με τον πληθυσμό της.
στον κόσμο.
Σχετικά με τους ασθενείς σε σοβαρή
Όσον αφορά τους θανάτους από την
κατάσταση/διασωλήνωση, η Ελλάδα
Covid-19, η Ελλάδα βρίσκεται παγκο(με
443 στις 30/12) βρίσκεται στην
σμίως στην 42η θέση σε απόλυτο
31η θέση στον κόσμο. Από άποψη διε
αριθμό ανθρώπων που έχασαν τη ζωή
τους στη μάχη με τον νέο ιό (4.788, εκ νέργειας διαγνωστικών τεστ για τον
κορονοϊό, η Ελλάδα είναι 46η στον κό
των οποίων σχεδόν το 60% άνδρες)
και στην 44η θέση σε θανάτους ανά σμο σε απόλυτο αριθμό και 54η με βά
εκατομμύριο πληθυσμού (460). Στην ση την αναλογία τους ανά εκατομμύ
ριο πληθυσμού (322.248). Στην ΕΕ-27
Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα είναι
η Ελλάδα είναι 19η σε τεστ ανά εκα
19η σε θανάτους ανά εκατομμύριο
τομμύριο
πληθυσμού.
πληθυσμού, ενώ η Κύπρος είναι 27η,

Τ
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Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη
χώρα μας είχε αναφερθεί στις 26 Φε
βρουάριου, ενώ ο πρώτος θάνατος από
Covid-19 στις 12 Μαρτίου 2020. Οι
εμβολιασμοί στην Ελλάδα και στην
υπόλοιπη Ευρώπη ξεκίνησαν στις 27
Δεκεμβρίου, σε μια φάση που τα επι
βεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 εί
χαν ξεπεράσει το 1% του παγκόσμιου
πληθυσμού.
Στις 31 Δεκεμβρίου το πρωί (ώρα
Ελλάδας), σύμφωνα με τη βάση δεδο
μένων www.worldometers.info, οι δια-

γνωσμένες λοιμώξεις του κορονοϊού
στη Γη ήσαν περίπου 83,07 εκατομμύ
ρια, τη στιγμή που ο παγκόσμιος πλη
θυσμός είναι γύρω στα 7,8 δισεκατομ
μύρια. Οι θάνατοι από Covid-19 διε
θνώς, μέσα σε ένα έτος από το ξέσπα
σμα της πανδημίας στην Κίνα, είχαν
φθάσειτους 1.812.226.

Εξαπλώνεται η νέα μετάλλαξη
στις Η11Α
Ανακοίνωση μέσω της οποίας γνω

στοποιούν πως εντοπίστηκε κρούσμα
του
νέου
στελέχους
του
κοροναϊού στην πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ εξέδωσε ο κυβερνήτης,
ΓκάβινΝιούσον.
Έτσι, η Καλιφόρνια γίνεται η δεύτε
ρη πολιτεία των ΗΠΑ που εντοπίζει
κρούσμα του νέου στελέχους, μετά
από ανακοίνωση που έγινε την Τρίτη
από τον κυβερνήτη του Κολοράντο
σχετικά με τον εντοπισμό του πρώτου
κρούσματος της νέας μετάλλαξης του
ιού στην πολιτεία και στη χώρα γενι
κότερα.
Μόλις πριν από μία ώρα ενημερω
θήκαμε πως η νέα μετάλλαξη έχει εν
τοπιστεί εδώ στην πολιτεία της Καλιφόρνια, στη νότια Καλιφόρνια» δήλω
σε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης, χα
ρακτηρίζοντας αναμενόμενη μια τέ
τοια εξέλιξη.
Ωστόσο, ο ίδιος δεν παρείχε περισ
σότερες λεπτομέρειες σχετικά με το
άτομο που μολύνθηκε.
Η ανακοίνωση ήρθε 24 ώρες μετά
την πρώτη επιβεβαιωμένη μόλυνση
στις ΗΠΑ, η οποία εμφανίστηκε στο
Κολοράντο. Πρόκειται για άνδρας ηλι
κίας περίπου 20 ετών.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πο
λιτείας, Τζάρεντ Πόλις, το άτομο ήταν
απομονωμένο και δεν είχε ιστορικό τα
ξιδιού.
Υπηρετεί, δε, στην Εθνική Φρουρά
του Κολοράντο και είχε σταλεί για
βοήθεια σε γηροκομείο, με αξιωματούχους να εκφράζουν φόβο ότι μπορεί να
έχει μολυνθεί και δεύτερο μέλος της
Φρουράς.
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 Στο ΑΧΕΠΑ τα πρωτα εμβόλια
Πηγή:

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Επιφάνεια 66.72 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

6710

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στο ΑΧΕΠΑ τα πρωία εμβόλια
Σε πλήρη ετοιμό
τητα είναι το ΑΧΕΠΑ
στη Θεσσαλονίκη για
τους πρώτους εμβο
λιασμούς, καθώς
ήδη παρέλαβε τις
πρώτες 250 δόσεις
του εμβολίου κατά
του κορονοϊού. Σα
ράντα γιατροί και νο
σηλευτές θα εμβολιαστούν άμεσα, ενώ ολοκληρώθηκαν οι ασκή
σεις προσομοίωσης από τους ειδικευμένους νοσηλευτές.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

36

 Με όρους εθνικής εκστρατείας ο εμβολιασμός
Πηγή:

ALPHA FREEPRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

26

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

30-12-2020

Επιφάνεια 247.87 cm² Κυκλοφορία:
:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Με όρους εθνικής εκστρατείας ο εμβολιασμός
τόχος της εθνικής εκστρατείας,
που επεξεργάζεται η κυβέρνηση
είναι να πείσει όσο το δυνατόν
περισσότερους συμπολίτες μας. ιδίως
εκείνους, που εγείρουν επιφυλάξεις,
ώστε να εμβολιαστούν, τονίζει ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος κ. Πέτσας. Μάλιστα
γνωστοποίησε πως ο κ. Μητσοτάκης πρό
κειται να εμβολιαστεί πριν από το τέλος
του έτους και τόνισε πως η πρόταση του
πρωθυπουργού προς τους πολιτικούς
αρχηγούς να κάνουν το εμβόλιο μαζί,
ώστε να δώσουν το καλό παράδειγμα
παραμένει εν ισχύΐ: «Δεν είναι υποχρεω
τικό το εμβόλιο. Θα είναι δωρεάν και θα
είναι προαιρετικό. Αλλά θέλουμε με την
πειθώ, μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε
τώρα, μέσα από τις οποιεσδήποτε συμβου
λές των ειδικών, μέσα από το παράδειγμα
ανθρώπων που θα κάνουν το εμβόλιο, να
παρακινηθούν και οι επιφυλακτικοί
συμπολίτες μας ότι είναι κάτι το οποίο

Σ
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είναι καλό για τους ίδιους, για τους ανθρώπους
που αγαπούν και τελικά για όλη την κοινωνία.
Είναι πολύ σημαντικό. Κι ας αναρωτηθούν τι
συνέβαινε τις περασμένες δεκαετίες του 20ου
αιώνα, όπου αν δεν υπήρχαν εμβόλια, ασθέ
νειες. όπως η πολιομυελίτιδα, θα θέριζαν ακόμη
και σήμερα. Εξαλείψαμε τέτοιου είδους ασθέ
νειες χάρη στους επιστήμονές μας, με ασφαλή
και αποτελεσματικά εμβόλια. Ας το κάνουμε
ξανά. 0 πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι καλό οι
πολιτικοί ηγέτες να δώσουν το παράδειγμα
στους πολίτες, επομένως θα είναι από τους πρώ
τους που θα εμβολιαστεί. Έχουμε την έγκριση
του εμβολίου από τους ευρωπαϊκούς οργανι
σμούς. 0 ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει πει δημόσια
ότι μπορούν να κάνουν το εμβόλιο μαζί οι πολιτι
κοί αρχηγοί για να δώσουν το καλό παράδειγμα
σε όλους τους συμπολίτες μας και ιδίως σε
αυτούς οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται να είναι
κάπως επιφυλακτικοί. Και αυτό, όταν θα έχουμε
το εμβόλιο στα χέρια μας. νομίζω ότι θα το επαναλάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
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 ΟΗΓΟΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 2139.5 cm² Κυκλοφορία:
:

1

03-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ «Τ.Θ» ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΙΊΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

Πότε και πως μπορείτε να εμβολιαστείτε ανάλογα με την ηλικία σας
Το 2021 ήρθε με την ελπίδα η ανθρωπότητα να αρχί
σει την τελική αντεπίθεση ενάντια στην πανδημία με
το πανίσχυρο όπλο των εμβολίων, πλέον, στα χέρια
της. Μέσα στους επόμενους έξι μήνες το μεγαλύτερο
κομμάτι του πληθυσμού θα μπορεί να εμβολιαστεί και
να επανέλθει ως ένα βαθμό στην κανονικότητα που
του στέρησε ο κορωνοΐός και να απολαύσει ξανά την
κοινωνικότητα που στερήθηκε. Πρώτα όμως, θα πρέ
πει να πληροφορηθεί σωστά για να διαλυθούν οι αμ
φιβολίες του για ένα επιστημονικό επίτευγμα που ήδη
θεωρείται μια μικρή «επανάσταση». ΣΕΛ 8-9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΟΗΓΟΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

03-01-2021

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΝΗΣ

Ο απόλυτος οδηγός για τα εμβόλια με 14
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα εμβόλια της Pfizer κατά του κορωνοϊού
εμβολιασμός στην Ελλά
δα και στην υπόλοιπη
Ευρώπη ξεκίνησε εδώ
και μέρες και ο Τύπος
Θεσσαλονίκης δημοσι
εύει τον πλήρη οδηγό που εξέδωσε ο Ευ
ρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων με
όλα όσα γνωρίζουμε για το εμβόλιο της
Pfizer.
Μέσα από 14 ερωτήσεις-απαντήσεις,
ο Οργανισμός «παρουσιάζει» το Comirnaty (εμβόλιο COVID-19 mRNA, τρο
ποποιημένο νουκλεοσίδιο), το οποίο
μπήκε πρώτο στη μάχη για την αντιμε
τώπιση της πανδημίας του φονικού κορωνοϊού, προσφέροντας ελπίδα σε ολό
κληρη την ανθρωπότητα για έξοδο από
την υγειονομική και κατ’ επέκταση την
κοινωνική και οικονομική κρίση.
Μέσα από μία πρωτοφανή προσπά
θεια της παγκόσμιας επιστημονικής κοι
νότητας, με συνεργασίες που θα αποδώ
σουν τεράστια οφέλη στην ανθρωπότητα
σε βάθος χρόνου, το εμβόλιο της Pfizer,
μαζί με τα υπόλοιπα που αναμένονται
προς έγκριση (της Modema έχει ήδη εγκριθεί στις ΗΠΑ), είμαστε πλέον σε θέ
ση να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο,
SARS-CoV-2, δηλαδή τον ιό που προκαμε ελευθερία στην κίνηση και προστα
λεί τη νόσο COVID-19. To Comirnaty
σία της υγείας μας.
δεν περιέχει τον ίδιο τον ιό και δεν μπο
ρεί να προκαλέσει τη νόσο COVID-19.
Τι είναι όμως το Comirnarty; Είναι
Πώς χρησιμοποιείται το Comirna
ένα ασφαλές εμβόλιο; Τι μας προσφέρει;
Ποιοι πρέπει να το κάνουν και ποιοι όχι;
ty;
To Comirnaty χορηγείται με δύο ενέ
Συνολικά 14 ερωτημάτα βρίσκουν απάν
σεις, συνήθως στον μυ του άνω βραχίο
τηση στον αναλυτικό οδηγό που παρου
σίασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρ νες με χρονική διαφορά τουλάχιστον 21
ημερών μεταξύ τους. Οι ρυθμίσεις σχε
μάκων:
τικά με τη διάθεση του εμβολίου αποτε
Τι είναι το Comirnaty και σε ποιες
λούν ευθύνη των εθνικών αρχών. Για πε
περιπτώσεις χρησιμοποιείται;
ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
To Comirnaty είναι εμβόλιο για την
χρήση του Comirnaty, συμβουλευθείτε
πρόληψη της νόσου του κορονοϊού 2019
το φύλλο οδηγιών χρήσης ή επικοινωνή
(COVID-19) σε άτομα ηλικίας 16 ετών
στε με επαγγελματία του τομέα της υγεί
και άνω. To Comirnaty περιέχει ένα μό
ριο που ονομάζεται αγγελιοφόρο RNA ας.
Πώς δρα το Comirnaty;
(mRNA) , το οποίο φέρει οδηγίες για
To Comirnaty δρα προετοιμάζοντας
την παραγωγή πρωτεΐνης από τον ιό

Ο

τον οργανισμό να αμυνθεί κατά της νό
σου COVID-19. Περιέχει ένα μόριο που
ονομάζεται αγγελιοφόρο RNA (mRNA)
το οποίο έχει λάβει οδηγίες να παράγει
την πρωτεΐνη ακίδα (spike protein).
Πρόκειται για την πρωτεΐνη που βρίσκε
ται στην επιφάνεια του ιού SARS-CoV-2
και την οποία χρειάζεται ο ιός για να εισέλθει στα κύτταρα του οργανισμού.
Όταν ένα άτομο εμβολιαστεί, ορισμέ
να από τα κύτταρά του θα διαβάσουν τις
οδηγίες του mRNA και θα παράγουν
προσωρινά την πρωτεΐνη ακίδα. Στη συ
νέχεια, το ανοσοποιητικό του σύστημα
θα αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη πρω
τεΐνη ως ξένο σώμα, θα παράγει αντισώ
ματα και θα ενεργοποιήσει τα Τ κύτταρα
(τα λευκά αιμοσφαίρια) για να της επιτε
θούν. Εάν στη συνέχεια το άτομο έρθει

σε επαφή με τον ιό SARS-CoV-2, το
ανοσοποιητικό του σύστημα θα τον ανα
γνωρίσει και θα είναι έτοιμο να προστα
τεύσει τον οργανισμό από αυτόν. Το
mRNA που περιέχεται στο εμβόλιο δεν
παραμένει στον οργανισμό αλλά διασπάται λίγο μετά τον εμβολιασμό.
Ποια είναι τα οφέλη του Comirnaty
σύμφωνα με τις μελέτες;
Μια πολύ μεγάλη κλινική δοκιμή
έδειξε ότι το Comirnaty ήταν αποτελε
σματικό στην πρόληψη της COVID-19
σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Στη
δοκιμή μετείχαν συνολικά περίπου 44
000 άτομα. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες έλαβαν το εμβόλιο ενώ στους άλ
λους μισούς χορηγήθηκε εικονική ένεση.
Τα άτομα δεν γνώριζαν εάν λάμβαναν το
εμβόλιο ή την εικονική ένεση. Η αποτε-

λεσματικότητα υπολογίστηκε σε περισ
σότερα από 36 000 άτομα ηλικίας 16
ετών και άνω (συμπεριλαμβανομένων
ατόμων άνω των 75 ετών) τα οποία δεν
είχαν καμία ένδειξη προηγούμενης λοί
μωξης·
Η μελέτη έδειξε μείωση του αριθμού
των συμπτωματικών κρουσμάτων CO
VID-19 κατά 95% στα άτομα που εμβο
λιάστηκαν (8 περιστατικά σε σύνολο 18
198 ατόμων παρουσίασαν συμπτώματα
COVID-19) σε σύγκριση με τα άτομα
που έλαβαν εικονική ένεση (162 περι
στατικά από 18 325 άτομα παρουσίασαν
συμπτώματα COVID-19). Αυτό σημαί
νει ότι το εμβόλιο κατέδειξε αποτελεσματικότητα σε ποσοστό 95 % στη δοκι
μή. Η δοκιμή έδειξε επίσης αποτελεσματικότητα σε ποσοστό περίπου 95%

Πότε και πως θα μπορείς να εμβολιαστείς με βάση την ηλικία σου
Ξεκίνησε ήδη η πρώτη φάση των
εμβολιασμών στην Ελλάδα και συνο
λικά κατά την πρώτη φάση θα εμβο
λιαστούν οι εξής κατηγορίες ανθρώ
πων:
Υγειονομικοί και προσωπικό κοινω
νικών υπηρεσιών
Διαμένοντες και προσωπικό οίκων
ευγηρίας
Διαμένοντες, ασθενείς και προσωπι
κό δομών φροντίδας χρόνιων πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης
Προσωπικό προτεραιότητας για κρί
σιμες λειτουργίες της Κυβέρνησης
Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού
αφορά:
► Άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρ
τήτως ιστορικού νοσημάτων).
Περαιτέρω προτεραιοποίηση:
• Ατομα ηλικίας 85 ετών και άνω
• Άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω
• Ατομα ηλικίας 75 ετών και άνω
• Ατομα ηλικίας 70 ετών και άνω
► Ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19 ανεξαρτήτως ηλι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κίας
► Προσωπικό προτεραιότητας για
κρίσιμες λειτουργίες του Κράτους
► Ατομα 60 έως 69 ετών (ανεξαρ
τήτως ιστορικού νοσημάτων)
► Ασθενείς 18 έως 59 ετών με νο
σήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο
για νόσηση με COVID-19
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης:
Φεβρουάριος 2021
Η τρίτη φάση αφορά:
► Άτομα 18 ετών και άνω χωρίς
υποκείμενα νοσήματα
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης:
Ιούνιος 2021

Οι πρώτοι εμβολιασμοί
στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στην
Ελλάδα με την αισιοδοξία πως
έφτασε η αρχή του τέλους για την
πανδημία. Οι πολίτες θα μπορούν να
ελέγξουν αν ανήκουν σε κάποιες από
τις ομάδες προτεραιότητας με τους
εξής τρόπους:

Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονο
ματεπώνυμό
του
στην
ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr και
τη web/mobile εφαρμογή.
Αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα
(SMS) στον πενταψήφιο κωδικό απο
κλειστικής χρήσης (13034).

καθώς και το QR Code, ανάλογα με
τον τρόπο που προγραμμάτισε το
ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της
εφαρμογής των ραντεβού προγραμ
ματίζεται ταυτόχρονα και ο επανα
ληπτικός εμβολιασμός.

Υπενθύμιση Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού
Από τον Ιανουάριο του 2021, ο πο
λίτης μπορεί να προγραμματίσει το
ραντεβού του για εμβολιασμό, με τους
παρακάτω τρόπους:
Κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TA
XIS
στην
ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr.
Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο
ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος
(SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό απο
κλειστικής χρήσης (13034).
Για τους πολίτες, που δεν είναι
εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέ
σα, με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμα
κεία. Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μο
ναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού.

Τρεις ημέρες πριν από την ημερο
μηνία του ραντεβού, ο πολίτης θα
λαμβάνει email και SMS υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντε
βού μαζί με link για το website που
έχει κατάλληλες γενικές οδηγίες
προετοιμασίας (π.χ. να μην έχει πυ
ρετό, να έχει μαζί του τον κωδικό
κλπ.), αλλά και ειδικές οδηγίες ανά
λογα με το εμβόλιο που θα χρησιμο
ποιηθεί.

Διενέργεια Εμβολιασμού
Ο πολίτης δίνει τον κωδικό-αριθμό ραντεβού ή το QR Code και το
ταυτοποιητικό στοιχείο (ταυτότητα,

διαβατήριο κλπ.), στο προσωπικό
των Κέντρων Εμβολιασμού. Το προ
σωπικό, αξιοποιώντας την εφαρμογή
ραντεβού στα tablets, θα σαρώνει το
QR Code ή θα αναζητά με βάση τον
κωδικό-αριθμό το ραντεβού και θα
το επιβεβαιώνει. Στη συνέχεια, θα
απαντάται το απαιτούμενο ερωτημα
τολόγιο πριν από τον εμβολιασμό,
το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο γενι
κές ερωτήσεις, όσο και συγκεκριμέ
νες ανάλογα με το εμβόλιο που πρό
κειται να χορηγηθεί. Βάσει των
απαντήσεων στις ερωτήσεις, και
αφού ο ιατρός αξιολογήσει την κλι
νική εικόνα, παίρνει την απόφαση
αν θα προχωρήσει στον εμβολιασμό
και θα διενεργήσει συνταγογράφηση. Επίσης, το Εμβολιαστικό Κέν
τρο καταχωρεί στην ηλεκτρονική
εφαρμογή τα στοιχεία της συσκευασίας των εμβολίων, που χρησιμοποι
ήθηκε για τον εμβολιασμό του πολί
τη. Με το τρόπο αυτό, ενισχύεται η
διαδικασία της ιχνηλασιμότητας και
της φαρμακοεπαγρύπνησης.
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 ΟΗΓΟΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

σημεία SOS
στους συμμετέχοντες που διέτρεχαν κίν
δυνο να νοσήσουν σοβαρά από τη νόσο
COVID-19, περιλαμβανομένων των
ατόμων που υποφέρουν από άσθμα, χρό
νια πνευμονοπάθεια, διαβήτη, υψηλή
αρτηριακή πίεση ή έχουν δείκτη μάζας
σώματος > 30 kg/m2.

Μπορούν τα άτομα που έχουν ήδη
προσβληθεί από τη νόσο COVID-19
να εμβολιαστούν με Comimaty;
Δεν διαπιστώθηκαν πρόσθετες ανεπι
θύμητες ενέργειες στα 545 άτομα που
έλαβαν Comimaty στη δοκιμή και είχαν
προηγουμένως νοσήσει με COVID-19.
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από τη
δοκιμή που να επιτρέπουν την εξαγωγή
συμπεράσματος σχετικά με το πόσο κα
λά δρα το Comimaty σε άτομα που
έχουν ήδη προσβληθεί από COV1D-19.

Μπορεί το Comimaty να μειώσει τη
μετάδοση του ιού από το ένα άτομο
στο άλλο;
Ο αντίκτυπος του εμβολιασμού με
Comimaty στην εξάπλωση του ιού
SARS-CoV-2 στην κοινότητα δεν είναι
ακόμη γνωστός. Δεν είναι ακόμη γνωστό
πόσοι από τους εμβολιασθέντες θα εξα
κολουθούν να μπορούν να μεταδίδουν
και να εξαπλώνουν τον ιό.

Τα άτομα που γνωρίζουν ήδη ότι
έχουν αλλεργία σε ένα από τα συστατικά
του εμβολίου που αναφέρονται στην πα
ράγραφο 6 του φύλλου οδηγιών χρήσης
δεν πρέπει να λαμβάνουν το εμβόλιο.
Αλλεργικές αντιδράσεις (υπερευαισθη
σία) έχουν παρατηρηθεί σε άτομα που
εμβολιάστηκαν. Ένας πολύ μικρός αριθ
μός περιστατικών αναφυλαξίας (σοβαρή
αλλεργική αντίδραση) έχει παρατηρηθεί
από την έναρξη της χρήσης του εμβολί
ου σε εκστρατείες εμβολιασμού. Ως εκ
τούτου, όπως ισχύει για όλα τα εμβόλια,
το Comimaty θα πρέπει να χορηγείται
υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και
με την κατάλληλη διαθέσιμη ιατρική
αγωγή. Ατομα που εμφανίζουν σοβαρή
αλλεργική αντίδραση κατά τη χορήγηση
της πρώτης δόσης Comimaty δεν πρέπει
να λαμβάνουν τη δεύτερη δόση.

Πόσο καλά δρά το Comimaty σε
άτομα διαφορετικών εθνοτήτων και
διαφορετικού φύλου;
Η κύρια δοκιμή περιλάμβανε άτομα
από διαφορετικές εθνότητες και διαφο
ρετικό φύλα. Η αποτελεσματικότητα με
ταξύ των φύλων και των φυλετικών και
εθνοτικών ομάδων διατηρήθηκε γύρω
στο 95 %.

Πόσο διαρκεί η προστασία από το
Comimaty;

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Co
mimaty;

Επί του παρόντος, η διάρκεια της προ
στασίας που παρέχει το Comimaty δεν
είναι γνωστή. Τα άτομα που εμβολιά
στηκαν στο πλαίσιο της κλινικής δοκι
μής θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται για 2 χρόνια προκειμένου να συγκεν
τρωθούν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη διάρκεια της προστασίας.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες
του Comimaty κατά τη διάρκεια της δο
κιμής ήταν συνήθως ήπιας έως μέτριας
μορφής και παρουσίασαν βελτίωση μέ
σα σε λίγες ημέρες μετά τον εμβολια
σμό. Περιλάμβαναν πόνο και εξοίδηση
στη σημείο της ένεσης, κόπωση, κεφα
λαλγία, πόνο στους μυς και στις αρθρώ
σεις, ρίγη και πυρετό. Εμφανίστηκαν σε
περισσότερα από 1 στα 10 άτομα. Ερύ
θημα στο σημείο της ένεσης και ναυτία
εμφανίστηκαν σε λιγότερα από 1 στα 10
άτομα. Οι μη συχνές ανεπιθύμητες ενέρ
γειες (εμφανίστηκαν σε λιγότερα από 1
στα 100 άτομα) περιλάμβαναν κνησμό
στο σημείο της ένεσης, πόνο στα άκρα,
διογκωμένους λεμφαδένες, δυσκολία
στον ύπνο και αίσθημα αδιαθεσίας. Η
αδυναμία μυών στη μία πλευρά του προ
σώπου (οξεία περιφερική παράλυση του
προσώπου ή προσωποπληγία) εμφανί
στηκε σπάνια σε λιγότερα από 1 στα 1
000 άτομα. Με το Comimaty έχουν εμ
φανιστεί αλλεργικές αντιδράσεις, συμπε
ριλαμβανομένου πολύ μικρού αριθμού
περιστατικών σοβαρών αλλεργικών αν
τιδράσεων (αναφυλαξία) που παρατηρή
θηκαν όταν το Comimaty χρησιμοποι
ήθηκε σε εκστρατείες εμβολιασμού.
Όπως για όλα τα εμβόλια, το Comimaty
θα πρέπει να χορηγείται υπό στενή πα
ρακολούθηση και με την κατάλληλη δια
θέσιμη ιατρική αγωγή.

Μπορούν τα παιδιά να εμβολια
στούν με Comimaty;
To Comimaty δεν συνιστάται προς το
παρόν για παιδιά ηλικίας κάτω των 16
ετών. Ο ΕΜΑ συμφώνησε με την εται
ρεία για τη διεξαγωγή σχεδίου δοκιμής
του εμβολίου σε παιδιά σε μεταγενέστε
ρο στάδιο. Μπορούν τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα να εμβολιαστούν με Comirnaty;
Τα δεδομένα για τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα (άτομα με εξασθενημένο
ανοσοποιητικό σύστημα) είναι περιορι
σμένα. Παρόλο που τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα ενδέχεται να μην ανταποκριθούν εξίσου καλά στο εμβόλιο, δεν
υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά
με την ασφάλεια. Τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορούν να εμβολιαστούν, κα
θώς ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο από τη νόσο COVID-19.

Μπορούν οι έγκυες ή θηλάζουσες
γυναίκες να εμβολιαστούν με Comirnaty;
Μελέτες σε ζώα δεν δείχνουν καμία
επιβλαβή επίδραση στην εγκυμοσύνη,
ωστόσο τα δεδομένα για τη χρήση του
Comimaty κατά τη διάρκεια της κύησης
είναι πολύ περιορισμένα. Αν και δεν
υπάρχουν μελέτες για τον θηλασμό, δεν
αναμένεται να υπάρχει κίνδυνος για τον
θηλασμό. Η απόφαση για τη χορήγηση
του εμβολίου σε έγκυες γυναίκες πρέπει
να λαμβάνεται σε στενή παρακολούθη
ση με επαγγελματία του τομέα της υγεί
ας, αφού ληφθούν υπόψη τα οφέλη και
οι κίνδυνοι.

Μπορούν τα άτομα με αλλεργίες να
εμβολιαστούν με Comimaty;

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

03-01-2021

ΕΟΔΥ: Απαντήσεις
σε συχνά ερωτήματα
και μπορεί να χορηγηθεί άδεια για χρή
ση του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. Στο
Comimaty χορηγείται άδειας κυκλοφο
ρίας υπό όρους. Αυτό σημαίνει ότι ανα
μένονται περισσότερα δεδομένα σχετικά
με το εμβόλιο, τα οποία η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει. Ο Ευρωπαϊ
κός Οργανισμός Φαρμάκων θα επανεξε
τάζει κάθε νέο πληροφοριακό στοιχείο
που θα είναι διαθέσιμο και η παρούσα
ανασκόπηση θα ενημερώνεται αναλόγως.

Ποια στοιχεία για το Comimaty
αναμένεται να υποβληθούν;
Δεδομένου ότι το Comimaty έλαβε
άδεια κυκλοφορίας υπό όρους, η εται
ρεία που εμπορεύεται το Comimaty θα
συνεχίσει να παρέχει αποτελέσματα από
την κύρια δοκιμή η οποία θα συνεχιστεί
για 2 χρόνια. Από τη δοκιμή αυτή και
από πρόσθετες μελέτες θα προκόψουν
πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της
προστασίας, τον βαθμό στον οποίο το
εμβόλιο προλαμβάνει τη σοβαρής μορ
φής νόσο COVID-19, τον βαθμό προ
στασίας των ανοσοκατεσταλμένων ατό
μων, των παιδιών και των εγκύων γυναι
κών, καθώς και σχετικά με την πρόληψη
των ασυμπτωματικών περιστατικών.
Επιπλέον, από ανεξάρτητες μελέτες
για τα εμβόλια COVID-19, οι οποίες
συντονίζονται από τις αρχές της ΕΕ, θα
προκόψουν επίσης περισσότερες πληρο
φορίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη
ασφάλεια και το όφελος του εμβολίου
στον γενικό πληθυσμό. Η εταιρεία θα
διεξάγει επίσης μελέτες προκειμένου να
παράσχει πρόσθετες διασφαλίσεις σχετι
κά με τη φαρμακευτική ποιότητα του εμ
βολίου, καθώς το εμβόλιο θα συνεχίσει
να παρασκευάζεται σε μεγαλύτερη κλί
μακα.

Λοιπές πληροφορίες για το Comirnaty
To Comimaty έλαβε άδεια κυκλοφο
ρίας υπό όρους, η οποία ισχύει σε ολό
κληρη την ΕΕ, στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσειςαπό ιον ΕΟΔΥ σχετικά με
τον εμβολιασμό για τον κορωνοΐό
SARS-CoV-2 που ξεκίνησε στην
Ελλάδα.

Μπορεί να κάνω εμβόλιο και
παρ’ όλα αυτά να νοσήσω από
COVID-19;
Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100%
αποτελεσματικό. ‘Αρα μπορεί σε
κάποιες περιπτώσεις να ασθενήσει
κάποιος από το νέο κορωνοΐό παρό
λο που έκανε το εμβόλιο. Επομένως
θα πρέπει οι πολίτες να συνεχίσουν
να παίρνουν τις συνιστώμενες προ
φυλάξεις για την αποφυγή μόλυν
σης δηλαδή οι εμβολιασμένοι θα
πρέπει να συνεχίσουν τη χρήση μά
σκας, την τήρηση κοινωνικής από
στασης, την τακτική και σχολαστι
κή υγιεινή των χεριών και την κα
θαριότητα του χώρου όπου ζουν ή
εργάζονται.

Τα εμβόλια κατά του κορωνοΐού
SARS-CoV-2 είναι ασφαλή;
Έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες;
Ποιες είναι αυτές;
Όπως όλα τα γνωστά εμβόλια
έτσι και τα νέα κατά του SARSCoV-2 μπορεί να έχουν ανεπιθύμη
τες ενέργειες. Οι περισσότερες από
αυτές είναι ήπιες και βραχυπρόθε
σμες, και δεν εμφανίζονται σε
όλους. Τέτοιες ανεπιθύμητες ενέρ
γειες είναι αίσθημα πόνου και ευαι
σθησίας στο χέρι όπου χορηγήθηκε
το εμβόλιο που τείνει να χειροτε
ρεύει περίπου 1-2 ημέρες μετά το
εμβόλιο, αίσθημα κόπωσης, πονο
κέφαλο, γενικούς πόνους ή ήπια
συμπτώματα τύπου γρίπης. Αν και ο
πυρετός δεν είναι σπάνιος για δύο
έως τρεις ημέρες, η υψηλή θερμο
κρασία είναι ασυνήθιστη και μπορεί
να υποδηλώνει νόσο COVID-19 ή
άλλη λοίμωξη. Μια ασυνήθιστη πα
ρενέργεια είναι η λεμφαδενοπάθεια.
Η ανάπαυση και η λήψη κανονικής
δόσης παρακεταμόλης βοηθούν να

αισθανθεί κάποιος καλύτερα. Τα
συμπτώματα από τις παρενέργειες
συνήθως διαρκούν λιγότερο από μία
εβδομάδα. Ήπια συμπτώματα μετά
τη πρώτη δόση, δεν αποτελούν αν
τένδειξη για εμβολιασμό με δεύτε
ρη δόση, που είναι αναγκαία για
την καλύτερη προστασία έναντι του
ιού. Αν τα συμπτώματα επιδεινώ
νονται ή υπάρχει ανησυχία καλό εί
ναι να ενημερώνεται ο θεράπων ια
τρός προκειμένου να υπάρξει σω
στή αξιολόγηση.

Τι πρέπει να κάνει κάποιος μετά
τον πρώτο εμβολιασμό;
Θα πρέπει να είναι έτοιμος για
τον προγραμματισμό της χορήγησης
της δεύτερης δόσης του εμβολίου
μετά από 21-28 ημέρες ανάλογα με
το χορηγηθέν εμβόλιο. Είναι ση
μαντικό να εμβολιαστεί κάποιος και
με τις δύο δόσεις του ίδιου εμβολί
ου για να αποκτήσει την καλύτερη
δυνατή προστασία.

Μετά τον εμβολιασμό πρέπει να
εφαρμόζω τα μέτρα προφύλαξης
κατά του κορωνοΐού;
Τα νέα εμβόλια για τον κορωνοΐό
SARS-CoV-2 δεν υποκαθιστούν τα
υπόλοιπα μέτρα δημόσιας υγείας
στη φάση αυτή της πανδημίας. Καταρχήν, ο εμβολιασμός σε μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού απαιτεί
χρόνο. Επίσης, πρέπει να δούμε τι
ποσοστό του πληθυσμού τελικά θα
εμβολιαστεί και να γνωρίζουμε
ακόμη περισσότερα για τον τρόπο
μετάδοσης του νέου κορωνοΐού.
Ακόμα δεν είναι γνωστό τι ποσοστό
του πληθυσμού πρέπει να εμβολια
στεί με τα νέα εμβόλια για να εξα
σφαλιστεί η ανοσία της αγέλης, με
άλλα λόγια δε γνωρίζουμε πόσοι
χρειάζονται να έχουν νοσήσει και
να έχουν εμβολιαστεί συνολικά
ώστε ο νέος κορωνοΐός να μη μετα
δίδεται.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Co
mimaty στην ΕΕ;
To Comimaty προσφέρει υψηλό επί
πεδο προστασίας κατά της COVID-19
και αποτελεί κρίσιμη ανάγκη στην τρέ
χουσα πανδημία. Η κύρια δοκιμή κατέδειξε ότι το εμβόλιο παρουσιάζει αποτε
λεσματικότητα κατά 95 %. Οι περισσό
τερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιας
έως μέτριας σοβαρότητας και υποχω
ρούν εντός ολίγων ημερών. Συνεπώς, ο
Οργανισμός έκρινε ότι τα οφέλη του Co
mimaty υπερτερούν των διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό
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 «Ολίγον μαντάρα» η Ε.Ε. με τα εμβόλια
Πηγή:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-8

Επιφάνεια 3391.86
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-01-2021

Κυκλοφορία:

55000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Ολίγον μαντάρα» η Ε.Ε. με τα εμβόλια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστέρησε tis παραγγελίε5 Tns Pfizer, αλλά ελπίζει τώρα στο μονοδοσικό εμβόλιο Tns Johnson & Johnson
που έρχεται την 1η Φεβρουάριου και σπεύδει να εγκρίνει Tns AstraZeneca που από αύριο κυκλοφορεί στη Βρετανία
·
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 «Ολίγον μαντάρα» η Ε.Ε. με τα εμβόλια
Πηγή:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Σελ.:

1,6-8

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
03-01-2021

vepos... «Ελευθερίαβ» άρχισε να πνέει στην
Ελλάδα, όπωβ και ons άλλεβ ευρωπα'τκέβ
χώρεβ, με την εκστρατεία εμβολιασμού για
τον κορωνοϊό και τη λοιμώδη COVID-19 να
βρίσκεται σε πλήρη εδέλιδη σε εγχώριο και

A

διεθνέβ επίπεδο και τα εμβόλια να είναι mo
πολύτιμα και περιζήτητα από ποτέ. Οι δι-

εργασίεβ ons φαρμακευτικέβ εταιρείεβ και
κοινοπραδίεβ, αλλά και ons κατά τόπουβ ρυθμισπκέβ αρχέβ,είναι πυρετώδειβ προκειμένου να δοθεί το πράσινο
epos για τα νέα όπλα κατά του κορωνοϊού. Σε εδέλιδη

βρίσκεται όμ&κ και έναβ οικονομικοπολιηκόβ πόλεμοβ για
το μοίρασμα των εμβολίων, παρά την προσπάθεια του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείαβ (ΠΟΥ) για ισόημη πρό
σβαση στα εμβόλια κατά του SARS-CoV-2. Η Ελλάδα
υποδέχεται το 2021 με περίπου 94.000 δόσειβ του μοναδι
κού npoocopas εγκεκριμένου στην Ευρωπαϊκή Ενωση
εμβολίου των Pfizer/BioNTech, έχονταβ ήδη εμβολιάσει
περίπου 3.000 πολίτεβ ms, ενώ ανησυχία έχει προκαλέσει
η ανακοίνωση του ιδρυτή ms BioNTech, Ουγκούρ Σαχίν,
για κενά στηνπαραγωγή των εμβολίων λόγω ms καθυστέpnons άλλων εταιρειών να ολοκληρώσουν ns κλινικέβ
δοκιμέβ και να καταθέσουν αιτήσειβ για αδειοδότηση των
σκευασμάτων mus. «Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν
δείχνουν καλά και γι’αυτό συνεργαζόμαστε με την Pfizer για
να ενισχυθεί η παραγωγή του εμβολίου κατά του COVID-19»
επισήμανε.
Σύμφωνα με έγκυρεβ πληροφορίεβ, πάντωβ, την 1η
Φεβρουάριου αναμένεται να λάβει έγκριση από ns αρμόδιεβ αρχέβ και το εμβόλιο ms Janssen, θυγατρικήβ ms
Johnson&Johnson, το οποίο γίνεται σε μία δόση. Το
Comimaty, το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, έχει εγκριθεί
σε Ε.Ε., Ηνωμένεβ Πολιτείεβ Αμερικήβ, Ηνωμένο Βασίλειο
και άλλεβ χώρεβ, το εμβόλιο των AstraZeneca/Πανεπιστημίου Οδφόρδηβ πήρε το πράσινο epos om Βρετανία, ενώ
το ρωσικό Sputnik-V και τα κινεζικά έχουν λάβει τοτπκέβ
εγκρίσειε και παράλληλα χορηγούνται στο πλαίσιο κλινικών
δοκιμών σε χώρεβ ms Aanvuois Αμερικήβ, ms Μέσηβ
Ανατο/ns και ms Acrias.
Το εμβόλιο mRNA-1273 ms Modema θα γίνει το δεύ
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τερο εμβόλιο που εγκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
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Kocnos και χρηματοδοτήσει
αρά mv προσπάθεια του ΠΟΥ για ισόημη πρό
σβαση στα εμβόλια κατά του SARS-CoV-2, βρί
σκεται σε εδέλιδη έναβ ιδιότυποβ πόλεμοβ μεταδύ
των χωρών crus οποίεβ έχουν mv έδρα mus οι εταιρείεβ
που τα παράγουν, με αποτέλεσμα να παίζουν ρόλο οικο
νομικά και πολιτικά κριτήρια στο μοίρασμά tous.
Ευρωπαϊκή Ενωση και ΗΠΑ δεν έχουν npos το παρόν
ανοίδει mv πόρτα στα ρωσικά και κινεζικά εμβόλια, ευνοώνταβ εκείνα των αμερικανικών και ευρωπαϊκών φαρμα
κευτικών εταιρειών, παρά το υψηλότερο κόστοβ και ns
ίων
πολυπλοκότερεβ διαδικασίεβ διανομήβ και αποθήκευσή8
Παναγιώταν Καρλατήρα
tous σε ειδικά ψυγεία. Ενδεικτικά, η ημή ανά δόση του
totakarlatira@gmail.com
εμβολίου ms Modema είναι στα 14,70 ευρώ, των Pfizer/
BioNTech στα 12,06 ευρώ και ms AstraZeneca στο 1,79
ευρώ. Τα δύο πρώτα αποθηκεύονται orous -20 και -70
βαθμούβ Κελσίου, αντίστοιχα, ενώ το τρίτο μπορεί να δια
τηρηθεί σε συμβατικό ψυγείο orous 2-8 βαθμούβ Κελσίου.
Οι δύο δόσειβ του Sputnik-V κοστίζουν 16,34 ευρώ και
συντηρείται επίσηβ orous 2-8 βαθμούβ Κελσίου, oncos και
λάβει αιτήματα για επείγουσα αδειοδότηση από ns κινετα κινεζικά εμβόλια, για τα οποία οι τιμέβ ανά δόση κυμαί
ζικέβ φαρμακευτικέβ εταιρείες και το Ερευνητικό Ινσητούνονται από 11 έακ 48 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα διάθεσήβ
το «Γκαμαλέγια» ms Mooxas και όταν και όποτε αυτό γίνει,
tous. Η εύνοια των ΗΠΑ στα εμβόλια των αμερικανικών
θα μελετήσει τα στοιχεία με επιστημονικά και όχι οικονοεταιρειών Pfizer/BioNTech και Modema είναι αυτονόητη,
μικοπολιηκά κριτήρια. Πάντωβ η Ουγγαρία, αν και χώραδεδομένου όη η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει χρημα
μέλοβ ms Ε.Ε. έχει ενεργήσει μονομερώβ παραλαμβάνονταβ

Π

τοδοτήσει mv ανάπτυδη του εμβολίου ms Modema που
έχει λάβει από εθνικούβ αμερικανικοί^ φορείβ 2,5 δισ.
δολάρια, ενώ η Pfizer έχει αναπτύδει το εμβόλιό ms από
ίδια κεφάλαια και 362 εκατ. ευρώ που έλαβε από τη γερ
μανική κυβέρνηση μέσω του εταίρου ms BioNTech.
Ο Ευρωπαϊκόβ Οργανισμόβ Φαρμάκων (ΕΜΑ), ανηκρούovras ns κατηγορίες όη μεροληπτεί υπέρ συγκεκριμένων
φαρμακευτικών εταιρειών, έχει διευκρινίσει όη δεν έχει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

περισσότερεβ από 6.000 δόσειβ του ρωσικού Sputnik-V. Η
κίνηση αυτή αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση ms ευρωπαϊ
κής πολιτικής cos npos τη διαχείριση ms πανδημίας και τη
χρηματοδότηση npos ns χώρεβ-μέλη από mv ουγγρική
κυβέρνηση, η οποία παραδοσιακά διατηρεί καλέβ σχέσειβ
με τη Ρωσία. Το ρωσικό εμβόλιο έχει λάβει έγκριση και
στην Αργενηνή, ενώ στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών διατί
θεται σε Βραζιλία, Αίγυπτο, Ινδία, Καζακστάν, Μεδικό,

Maipns Μπιμπή
marybimpi@gmail.com

Νεπάλ, Ουζμπεκιστάν, Βενεζουέλα και Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Η Τουρκία έχει επίσηβ συμφωνήσει με τη Ρωσία
για το Sputnik-V, όχι μόνο cos npos m διάθεσή του αλλά
και cos npos mv εγχώρια παραγωγή του. Η γειτονική χώρα
συμμετέχει στο πρόγραμμα κλινικών δοκιμών και του κι
νεζικού CoronaVac.
Πέραν ms Τουρκίαβ, το εμβόλιο ms Sinovac Biotech, το
BBIBP-CorVms Sinopharm και το Ad5-nCOVms CanSino
Biologies είναι διαθέσιμα σε χώρεβ ms Aanvuois Αμερικής,
ms Aoias και ms Μέσης Ανατολής, όπωβ η Χιλή, η Βραζιλία,
η Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Μαλαισία,
η Aiyumos, η Ιορδανία, το Μπαχρέιν και η Αργενηνή. Η
πλειονότητα των χωρών αυτών έχει επιλέδει τα συγκεκρι
μένα εμβόλια κυρίωβ λόγω των απλούστερων συνθηκών
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γίνει το δεύτερο εμβόλιο που εγκρίνεται στην Ευρωπαϊκή
Ενωση. Την Τετάρτη 6 Ιανουάριου η Επιτροπή Φαρμάκων
για Ανθρώπινη χρήση (CHMP) του ΕΜΑ συνεδριάζει για
να εξετάσει τον φάκελο που έχει καταθέσει η αμερικανι
κή εταιρεία. Σε μια διαδικασία ανάλογη με αυτή που
ακολουθήθηκε για το Comimaty, ρναμένεται, σε περί
πτωση θετικήβ γνωμοδότησηβ από τον ΕΜΑ, σε λιγότερο
από 48 ώρεβ να συγκληθεί το Κολέγιο των Επιτρόπων για
την επικύρωση ms αδειοδότησήβ του. Αυτό θα σηματο
δοτήσει και τη διανομή του oris χώρεβ-μέλη ms Ε.Ε. Να
σημειωθεί ότι το mRNA-1273 έχει ήδη λάβει επείγουσα
αδειοδότηση crus ΗΠΑ
To AZD1222 τωνAstraZeneca/Πανεπ ισιημίου Οξφόρδι»,
παρά το γεγονόβ όη εγκρίθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από
τη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγεκ»
(MHRA) την περασμένη Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου και η
διανομή του ξεκινά αύριο, Δευτέρα 4 Ιανουάριου στηνΕ.Ε„
δεν αναμένεται να εγκριθεί άμεσα. Σύμφωνα με τον εκτε
λεστικό διευθυντή του ΕΜΑ, Νόελ Γουάθιον, δεν έχει
υποβληθεί npos το παρόν σχετικό αίτημα. Enians, οι δύο
εταίροι δεν έχουν καταθέσει οτην ευρωπαϊκή ρυθμιστική
αρχή αρκετά δεδομένα για την ποιότητα του εμβολίου
ώστε να μπορεί να δοθεί εντολή για υπό opous έγκρισή
του. Σε ό,η αφορά το CvnCoV ms γερμανιια» βιοφαρμακευτικήβ εταιρείαβ CureVac, μόλ» στα μέσα Δεκεμβρίου
ξεκίνησε η τελευταία φάση των κλινικών δοκιμών, γεγονόβ
που σημαίνει όη δεν αναμένεται να κατατεθεί αίτημα για
αδειοδότηση νωρίτερα από το α’ τρίμηνο του 2021. Οσο
δε για το JNJ-78436725 ms φαρμακευηκήβ εταιρείαβ Janssen
του ομίλου Johnson&Johnson, αν αποδειχθεί ότι είναι
αποτελεσματικό και ασφαλέδ, θα αξιολογηθεί από us
ρυθμιστικέβ αρχέβ σε Ευρώπη και ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.
Τέλοβ, οι Sanofi/GSK έχουν ήδη ανακοινώσει όη το εμβό
λιό tous δεν θα είναι έτοιμο πριν από τα τέλη του 2021 και
η Novavax ξεκίνησε την κλινική δοκιμή Φάσηβ 3 του NVXCoV2373 μόλ» ems 28 Δεκεμβρίου, με εκτιμώμενο χρόνο
ολοκλήρωσήβ ms το α’ τρίμηνο του 2021.

Το ελληνικό χρονοδιάγραμμα
παραλαβήΒ των εμβολίων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πόντο», για λογαριασμό

Η

των 27 χωρών-μελών ms, έχει ήδη συνάψει
συμφωνίεβ με επτά εταιρείεβ, ανεξαρτήτου του

χρονοδιαγράμματοβ έγκρισηβ των εμβολίων tous για συ

νολικά 2 δισεκατομμύρια δόσε». Ειδικότερα, η Ε.Ε. ανα
μένεται να παραλάβει 300 εκατομμύρια δόαε» από us
Pfizer/BioNTech, 400 εκατομμύρια από την AstraZeneca,
160 εκατομμύρια από τη Modema, 405 εκατομμύρια από
την CureVac, 300 εκατομμύρια από τη Sanofi/GSK, 400
εκατομμύρια από την Johnson&Johnson και 200 εκατομ
μύρια δόσε» από τη Novavax.

Ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση του ιδρυτή ms BioNTech, Ουγκούρ Σαχίν,
για κενά στην παραγωγή των εμβολίων λόγω ms καθυστέρησή άλλων
εταιρειών να ολοκληρώσουν tis i&ivikcs δοκιμές και να καταθέσουν αιτήσει
για αδειοδότηση των σκευασμάτων ions. «Αυτή τη στιγμή τα πράγματα
δεν δείχνουν καλά και γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με την Pfizer για να
ενισχυθεί η παραγωγή του εμβολίου κατά του COVID-19», επισήμανε

Η Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού, παρέ
λαβε από us Pfizer/BioNTech 9.750 δόσε» mis 26 Δεκεμ
βρίου και τρε» ημέρεβ αργότερα άλλεβ 83.850 δόσε». Eos
τα τέλη Ιανουάριου αναμένεται να έχουμε παραλάβει
419.250 δόσε» και μέχρι να τελειώσει ο Φεβρουάρκ»
άλλε8 333.450 δόσε» του Comimaty. Μέχρι τα τέλη Μαρ
τίου οι Pfizer/BioNTech θα έχουν παραδώσει στην Ελλά
δα 1.255.800 δόσε», ενώ auras ο αριθμόβ πιθανόν να
αυξηθεί μετά τη συμφωνία ms Ε.Ε. για επιπλέον 100

ouvmpncmsTOUS (2-8 βαθμούβ Κελσίου) και cos ενδιάμεση

Σε ποια φάση βρίσκονται

λύση μέχρι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα πολύ
πλοκα συστήματα διανομήβ και αποθήκευσηβ που απαιτούν
τα προϊόντα των Pfizer/BioNTech και Modema. Αξίζει να
σημειωθεί, πάντα», ότι ήδη επικρατεί προβληματισμόβ για
την ισότιμη πρόσβαση οτα εμβόλια ms νόσου COVID-19.

o Comimaty των Pfizer/BioNTech έχει εγκριθεί σε

T

εκατομμύρια δόσε» του Comimaty.
Στ» προαναφερόμενεβ δόσε» θα προστεθούν και
240.000 δόσε» του εμβολίου ms Modema, με χρόνο πα-

Ε.Ε., ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλεβ χώρεβ, το

ράδοσήβ tous το α’ τρίμηνο του έτουβ. Αν η Ε.Ε. εγκρίνει

AZD1222 των AstraZeneca/Πανεπιστημίου Οξφόρ

το ΑΖΓ)1222 των AstraZeneca/ Πανεπιστημίου Οξφόρδηβ,

τότε μέχρι τα τέλη Ιανουάριου η χώρα pas θα έχει παραδη πήρε το πράσινο epos στη Βρετανία, ενώ το Sputnik-V
λάβει 500.000 δόσε» και άλλεβ 800.000 τον Φεβρουάριο,

Οι ανεπτυγμένεβ και οικονομικά εύρωστεβ χώρεβ έχουν

του Ερευνητικού Ινστιτούτου «Γκαμαλέγια» ms Mooxas

συνάψει συμφωνίεβ για δόσε» εμβολίων που διασφαλίζουν

και τα κινεζικό» προέλευσηβ CoronaVac ms Sinovac

1,5 εκατομμύριο τον Μάρτιο και 2,2 εκατομμύρια τον

την επίτευξη ms λεγόμενηβ «συλλογικήβ avoorias», ενώ

Biotech, BBIBP-CorV ms Sinopharm και Ad5-nCOV ms

Απρίλιο. Βάσει του χρονοδιαγράμματοβ έγκρισηβ των

πληρούν και ns προϋποθέσε» για την ορθή αποθήκευση

CanSino Biologies, έχουν λάβει τοπικέβ εγκρίσε» και

υπόλοιπων εμβολίων, αναμένονται και παραλαβέβ δόσεων

και διανομή των εμβολίων. Αντιθέτου, πολλέβ xcbpes του

παράλληλα χορηγούνται στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών σε

από ns Sanofi/GSK, Johnson&Johnson, CureVac και Novavax

αναπτυσσόμενου κόσμου μπορεί να περιμένουν έωβ και

χώρεβ ms Λατινικό» Αμερικήε, ms Μέσηβ Ανατολήβ και

το 2022 ή και αργότερα έα» ότου αποκτήσουν πρόσβαση

ms Aoias.

στο εμβόλιο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μετά το Comimaty, το mRNA-1273 ms Modema θα

Συνέχεια στη σελίδα 8
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Το ψηφιακό πιστοποιητικό
εμβολιασμού, το νέο «διαβατήριο»
Θα επιτρέπει axons πολϊχεβ να μεχακινούνχαι ελεύθερα μεχαΕύ xcav χωρών xns Ε.Ε.
Συνέχεια από τη σελίδα 7

Πώδ θα εΕελχχθεί
η εκσχραχεΐα εμβολιασμού

Onais πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», ο εμβολιασμόβ ons
ΜΦΗ θα ξεκινήσει πιλοτικά αυτή την εβδομάδα, καθά»
αναφύονται δυσκολίες τεχνικήβ φύσεα» αλλά και θέματα
ι υγειονομικοί που ξεκίνησαν να εμβολιάζονται
ouaias για τον εμβολιασμό και τη θωράκιση που προσφέ
την περασμένη Κυριακή σε εννέα μεγάλα δημόσια
ρει. Τεχνικέβ δυσκολίεβ που έχουν προκόψει σε αρκετέβ
νοσοκομεία ms xcbpas δίνουν αυτή την εβδομάδα
περιπτώσε» είναι πχ η έλλειψη ψηφιακών βάσεων δεδο
τη σκυτάλη ms «Ελευθερίαβ» (nous συναδέλφουβ tousμένων
σε
για tous φιλοξενούμενοι» ανά μονάδα ή ατομικών

Ο

όλο το σύστημα υγεύ», δημόσιο και ιδιωτικό, καθά» και
(nous φιλοξενούμενοι των περίπου 350 Μονάδων Φροντίδαβ Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), ιδιωτικών και ΜΚΟ. Ο apxixos
προγραμμαπσμόβ για tous υγειονομικοί’» στα πέντε νοσο
κομεία ms Αττικήs («Ευαγγελισμόβ», «Σωτηρία», Αττικόν,
Θριάσιο, Ασκληπιείο) προέβλεπε συνολικά από την περα
σμένη Κυριακή μέχρι και σήμερα 1.950 εμβολιασμοί».
Παρά το γεγονόβ όπ απειλήθηκε η εύρυθμη διαδικασία
των εμβολιασμών, καθα» «παρεισέφρησαν» κυβερνητικοί
και κρατικοί αξιωματούχοι που εμβολιάζονταν εκτόδ προτεραιότηταβ, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε σε ό,π αφορά tous
εργαζομένου των νοσοκομείων.
Στα τέσσερα πανεπιστημιακά

φακέλων υγείαβ, καθά» και η νομική θωράκιση του δικαιώματοε στον εμβολιασμό για όλουβ tous ηλικιωμένουβ,
ασθενείβ και υγιε». Ωστόσο, όπο» αναφέρουν πηγέδ του
συγκεκριμένου χώρου των ΜΦΗ, με πολλή προσπάθεια
αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν. Περισσότερη
ανησυχία υπάρχει για ns φωνέβ που δυναμώνουν ιδία» στ»
ΜΦΗ που διαχειρίζονται ΜΚΟ ms Εκκλησίας οι onotes
αμφισβητούν την αξία του εμβολίου. Πάντα», οι ίδιοι οι
φιλοξενούμενοι των okaiv ευγηρίαβ, στην πλειονότητά tous,
είναι θετικοί στον εμβολιασμό, θεωρώνπ» όπ θα είναι το
διαβατήριό tous για να ταξιδέψουν και πάλι στ» αγκαλιέβ

νοσοκομεία ms Περιφέρειαβ
(ΑΧΕΠΑ, Λάρισαβ, Ιωαννίνων,

στούν πολίτεδ από 60 έο» 69 ετών, ανεξαρτήτο» ιατρικού
ιστορικού. Στην τρίτη φάση θα εμβολιαστούν οι ενήλικεβ
18 ετών και άνω xoipis υποκείμενα νοσήματα. Χρονικά η
τρίτη φάση τοποθετείται τον Ιούνιο του 2021, ενώ θεωρεί
ται όπ θα υπάρχει επαρκήδ αριθμόδ διαθέσιμων εμβολίων,
κάπ που ons δύο πρώτεδ φάσε» είναι δεδομένο όπ θα
εξελίσσεται με προβλήματα λόγω π» παραγωγή8 και ms
διάθεσι» tous.

Πιστοποιητικό
εμβολιασμού
αθο» το μαζικότερο πρόγραμμα εμβολιασμού στην
ιστορία ms ανθρωπότηπ» βρίσκεται σε εξέλιξη,
ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την αναγκαιό
τητα και χρησιμότητα ενόδ πιστοποιητικού εμβολιασμού.
Στη χώρα pas, το σχέδιο «Ελευθερία» προβλέπει την έκ
δοση ψηφιακού πιστοποιητικού
εμβολιασμού μέσω ms πλατφόρpas emvolio.gov.gr. Συγκεκριμένα,
οι πολίτεβ μετά την ολοκλήρωση

Κ

Πάτραβ) έχουν εμβολιαστεί μέχρι
σήμερα περίπου 950 εργαζόμενοι
και άλλοι 1.900 στα νοσοκομεία
του Λεκανοπεδίου. Συνολικά οι
υγειονομικοί στο ΕΣΥ είναι 123.500
και 15.000 οι εργαζόμενοι ons
προνοιακέβ δομέβ, χρονίωνπαθήσεωνκλπ. Σύμφωνα με την ηγεσία
του υπουργείου Υγείαβ, η αντα
πόκριση των υγειονομικών είναι
ενθαρρυντική, εκτιμάται στο
50%-60%, με το ιατρικό προσωπι
κό να έχει δηλώσει στην πλειονό
τητά του όπ επιθυμεί να εμβολι
αστεί.
Από αυτή την εβδομάδα η
«Ελευθερία» αναμένεται να απλω
θεί σταδιακά σε όλο το ΕΣΥ, όπο»
και (nous okous ευγηρίαβ. Ειδι
κότερα, όπ&» ανακοίνωσε ο

του εμβολιασμού tous, δηλαδή
ms χορήγησηδ και των δύο δόσε
ων, θα μπορούν να λαμβάνουν το
σχετικό πιστοποιητικό αποκλει
στικά για δική tous χρήση, που θα
περιέχει ns βασικέδ πληροφορώ,
όπο» ΑΜΚΑ ημερομηνία εμβο
λιασμού, τύπο εμβολίου και το
κέντρο εμβολιασμού. Ασαφέδ
είναι npos το παρόν αν ο i8ios ο
πολίη» θα πρέπει να αιτηθεί το
πιστοποιητικό μέσω Κέντρου
Εξυπηρέτησηδ Πολιτών (ΚΕΠ) ή
το προσωπικό του εμβολιασηκού
κέντρου θα ενημερώνει την πλατ

Ο EupconaiKOS Qpyaviopos Φαρμάκων, αντικροΰονταδ tis
Kamyopies ότι μεροληπτεί υπέρ συγκεκριμένων φαρμακευτικών

εταιρειών, έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει λάβει αιτήματα για
επείγουσα αδειοδότηση από ns κινεζικέδ φαρμακευτικέδ ·
εταιρείες και το Ερευνητικό Ινστιτούτο «Γκαμαλέγια» ms Mooxas
και όταν και όποτε αυτό γίνει, 0α μελετήσει τα στοιχεία
με επιστημονικό και όχι σικονομικοπολιτικό κριτήριο

unoupyos Yycias Βασίλι» Κικίλιαβ,
αύριο Δευτέρα 4 Ιανουάριου θα
Ξεκινήσουν εμβολιασμοί σε 40
δημόσια νοσοκομεία, την Πέμπτη
7 Ιανουάριου σε άλλα 40 και την
ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουάριου
σε 36 νοσοκομεία. Παράλληλα με
tous περίπου 60.000 υγειονομικοί»
που έχουν δηλώσει όπ θα εμβο
λιαστούν, το εμβόλιο θα μπορούν να λάβουν στα κέντρα
εμβολιασμού του ΕΣΥ και οι υγειονομικοί του ιδιωτικού
τομέα. Οι περίπου 20.000 ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται
ons Μονάδεβ Φρονπδαβ Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) αποτελούν
υψηλού κινδύνου πληθυσμό, γι’ αυτό και η Εθνική Επιτρο
πή Εμβολιασμών τούβ έθεσε υψηλά στηνπροτεραιοποίηση των ομάδων npos εμβολιασμό, μαζί με tous υγειονομικούβ στο ΕΣΥ (οι ηλικιωμένοι επειδή νοσούν πολύ βαριά
και οι υγειονομικοί επειδή εκτίθενται στον ιό, όπο» εξήγη
σε η πρόεδροβ ms Ermpoims, Μαρία Θεοδωρίδου) .Tous
προηγούμενοι μήνεβ, ιδία» από το καλοκαίρι και μετά, οι
ηλικιωμένοι που διαμένουν σε αυτέδ ns δομέβ πλήρωσαν
ακριβά την επιδημία. Τουλάχιστον δύο εκατοντάδε8 εκτιμάται όπ έχουν χάσει m ζωή tous μετά τη μόλυνσή tous
με κορωνοϊό και τη σοβαρή νόσησή tous.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

των οικογενειών tous, από ns onoius έχουν αποκλειστεί
tous τελευταίοι μ runs λόγω των περιοριστικών μέτρων.
Από ns 20 Ιανουάριου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
του εμβολιασμού που παρουσίασε ο γενικόδ γραμματέαβ
Πρωτοβάθμκ» Φροντίδαδ Υγείαβ Mapios Θεμιστοκλέουβ,
η εκστρατεία εμβολιασμού «Ελευθερία» εισέρχεται στη
δεύτερη φάση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο γενικόδ
πληθυσμόδ. Η αρχή θα γίνει και πάλι από tous 85 και άνω,
μια που αυτοί έχουν προτεραιότητα, στη συνέχεια θα
ακολουθήσει ο εμβολιαομί» των 80 και άνω, μετά των 75
και άνω και, τέλι», των 70 και άνω. Στην ίδια φάση και
πλέον μέσα στον Φεβρουάριο καιτονΜάρπο θα έχουντη
δυνατότητα να εμβολιαστούν ασθενείδ με νοσήματα που
έχουνπολύ υψηλό κίνδυνο από tovCOVID-19 ανεξάρτητο»
iTAudas. Στη δευιερη φάση ms «Ελευθερίαν θα εμβολια

φόρμα ώστε να μπορεί να το
κατεβάσει ο εμβολιασμένοδ
όποτε το επιθυμεί. Η τήρηση
δεδομένων για τον εμβολιασμό
κατά του COVID-19 είναι σημα
ντική τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο. Η Ε.Ε. σε

συνεργασία με ns 27 χώρεδ-μέλη
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγεία s μελετούν λεπτομερά» το
θέμα ώστε να καταλήξουν σε ένα
ενιαίο πκποποιηυκού εμβολιασμού
που θα επιτρέπει orous πολίτεδ
να μετακινούνται ελεύθερα με
ταξύ των χωρών xoipis να χρειάζεται να υποβάλλονται σε
διαγνωστικό έλεγχο ή καραντίνα, όπο» συμβαίνει τώρα.
Παράλληλα, η Διεθνή» Ενωση Αερομεταφορών (ΙΑΓΑ)
σχεδιάζει το δικό ms ψηφιακό ταξιδιοιτικό διαβατήριο που
θα περιλαμβάνει πληροφορίεβ και για τον εμβολιασμό
έναντι του COVTD-19. Ωστόσο, αυτού του είδοι» οι βεβαιώσε» ενδεχομένα» να δημιουργούν εμπόδια για άνθρωποι»
που εξαιρούνται του εμβολιασμού για τον κορωνοϊό ή δεν
έχουν πρόσβαση στα εμβόλια όπο» οι πολίτεδ των ανα-

πτυσσόμενωνχωρών, ενώ εγείρουν και ζητήματα προσταoias ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει,
λοιπόν, να διασφαλιστεί όπ τα πιστοποιητικά εμβολιασμού,
ψηφιακά ή αναλογικά, δεν θα εμποδίζουν την ελεύθερη
μετακίνηση των πολιτών, την πρόσβαση στην αγορά εργασίαβ και τη συμμετοχή tous στα κοινά.
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 Ολος ο πλανήτης στον πυρετό του εμβολίου!
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ Σελ.:
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ΊΉΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Λ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ

Ολος ο πλανήτης
στον πυρετό του εμβολίου!
έρχεται με τα νέα εμβόλια, τα σκευάσματα μιας
νέας γενιάς, που σίγουρα θα ανοίξουν άλλους
δρόμους στη δημόσια Υγεία και την επιστη
μονική έρευνα. Μαζί με τη φρικτή εμπειρία
του κορονοϊού, που έζησε και εξακολουθεί να
ζει η ανθρωπότητα, επινοήθηκαν νέοι τρόποι
ε ιη μεγαλύτερη προσμονή και επικοινωνίας και εξελίχθηκαν οι υπάρχοντες.
Η τηλεργασία, οι επαγγελματικές, πολιτικές και
επιστημονικές τηλεδιασκέψεις ήρθαν για να
ελπίδα αναμένει η ανθρωπό μείνουν, καθώς διαπιστώθηκε ότι πολλά ταξίδια
τητα το 2021, ύστερα από μια για συνέδρια επαγγελματικής και άλλης (ρύσε
χρονιά που θα μείνει στην Ιστορία
ως ως
είναι
«ορόση
εκ του περισσού. Οι μεγάλοι κολοσσοί
μο» των μεγάλων αλλαγών σε πολλά
είδαν ότι
επίπεδα
κερδίζουν χρόνο και πολύ χρήμα με
της ζωής (κοινωνικό, επιστημονικό,
τις οικονομικό,
τηλεδιασκέψεις και μάλλον θα τις κρατήπολιτικό). Η πανδημία είναι ένα γεγονός που
συμβαίνει μία φορά τον αιώνα, όπως ακριβώς
εκείνη της ισπανικής γρίπης του 1918-19, που
Το ΑΝΤ προέβλεψε κοινωνικές
αφύπνισε τις κοινωνίες της εποχής, δίνοντας
μια πρόγευση του μέλλοντος. Οι αισιόδοξοι πι και φυλετικές αναταραχές
στεύουν ότι ο «τυχερός» αριθμός 21 θα φέρει τις
το νέο έτος ή στις αρχές ,
μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο άνθρωπος:
την κοινωνική, την επιστημονική, την πολιτι
τον 2022, λόγω
σμική και τη βιομηχανική «νέα» επανάσταση.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ,
ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ

Μ

►► ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Η «χρονιά της μεγάλης πανδημίας» φεύγει,
αφήνοντας πίσω της μια απίστευτη ώθηση
στην επιστήμη και την τεχνολογία. Το 2021

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

του ότι οι μειονότητες
και τα χαμηλότερα στρώματα
έπληγησαν περισσότερο
από την πανδημία

σουν για τα επόμενα χρόνια. Το ίδιο συνέβη με
την τηλεργασία. Αν και ο κορονοϊός συνέλαβε
αρκετές επιχειρήσεις εξαπίνης, οι περισσότε
ρες έχουν ήδη οργανωθεί για να συνεχίσουν
με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Η τηλεκπαίδευση, ίσως, θα βοηθήσει ορισμένους τομείς
-σε ανώτερες σπουδές κυρίως- όμως στη βα
σική εκπαίδευση ανέδειξε την ανισότητα και
τα αδιέξοδα (η πανδημία ανέδειξε τις αδικίες,
καθώς τα πιο φτωχά παιδιά έμειναν πίσω στα
μαθήματά τους).
Η ισχύς των εθνικών κρατών αναδείχθηκε
έντονα στην πανδημία. Η Ευρωπαϊκή Ενωση
φάνηκε αρκετές φορές αδύναμη για ενιαίες
αποφάσεις ύψιστης κρισιμότητας και χρειά
στηκε αρκετός χρόνος για να κινητοποιηθεί
- αυτό επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό
με την έλευση των εμβολίων. Το Διεθνές Νο
μισματικό Ταμείο προέβλεψε κοινωνικές και
φυλετικές αναταραχές το 2021 ή στις αρχές
του 2022, λόγω του ότι οι μειονότητες και τα
χαμηλότερα στρώματα επλήγησαν περισσό
τερο από την πανδημία. Το παγκόσμιο ΑΕΠ
συρρικνώθηκε κατά 7%, όμως από όλα αυτά
εκτιμάται ότι θα αναδυθεί ένας «νέος θαυμα
στός κόσμος». *
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