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 Σχέδιο αναπλήρωσης των ανεμβολίαστων
υγειονομικών
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 308.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1
29-08-2021
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ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ Ο ΣΥΡΙΖΑ

Σχέδιο αναπλήρωσης των ανεμβολίαστων υγειονομικών
Ένα βήμα πιο κοντά στην επέκταση
των υποχρεωτικών εμβολιασμών είναι η
κυβέρνηση. Γι’ αυτό και δεν συζητά το σε
νάριο παράτασης στην προθεσμία που
έχει δοθεί στους υγειονομικούς.
Στο Υπουργείο Υγείας έχουν καταρτίσει
λίστες για αναδιάταξη δυνάμεων, προσλή
ψεις νέου προσωπικού με τρίμηνες συμβά
σεις και ετοιμάζουν ανάθεση διοικητικού
έργου εκτός ΕΣΥ.
Γιατί δε σκοπεύουν να δώσουν παράτα
ση στους υγειονομικούς και όσοι δεν
έχουν εμβολιαστεί μέχρι πρώτης Σεπτεμ
βρίου θα βγουν σε αναστολή.
Μάλιστα ο υπουργός Επικράτειας Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι εξετάζε
ται το μέτρο της υποχρεωτικότητας να
επεκταθεί και στις ένοπλες δυνάμεις και τα
σώματα ασφαλείας, παρότι το υπουργείο
άμυνας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν οριστι
κές αποφάσεις ακόμη.
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Λόγω της ιδιαιτερότητας όμως αυτών
των υπηρεσιών θα υπάρξουν εξατομικευμένες προσεγγίσεις, δηλαδή διαφορετικές
ταχύτητες.
Στο τραπέζι είναι σε δεύτερο χρόνο η
επέκταση της υποχρεωτικότητας και στον
ιδιωτικό τομέα με πρώτο τομέα την εστία
ση όπου τα δύο εβδομαδιαία τεστ μπορεί
να αντικατασταθούν από υποχρεωτικό εμ
βολιασμό. Ο στόχος της κυβέρνησης; Εί
ναι να γίνουν άλλο ένα εκατομμύριο εμβο
λιασμοί και από τα 6 εκ. περίπου να φτά
σουμε στα 7.
Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του ξεκαθαρί
ζει ότι το όπλο κατά της πανδημίας είναι το
εμβόλιο και τάσσεται υπέρ του καθολικό
εμβολιασμού. Απορρίπτει όμως τις ανα
στολές εργασίας των υγειονομικών.
Ο Αλέξης Τσίπρας σε σύσκεψη παρου
σία και του Παύλου Πολάκη ξεκαθάρισε
ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία φωνή για τους

εμβολιασμούς.
Μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης για τους εμβολιασμούς.

Για εσωτερικές αντιφάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ μιλά η Νέα Δημοκρατία.
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 «Μπούμερανγκ» για την κυβέρνηση τα μέτρα για
τους μη εμβολιασμένους
Πηγή:

ΠΑΡΟΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12

Επιφάνεια 288.2 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-08-2021

Κυκλοφορία:

1500
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Μπούμερανγκ τα μέτρα για την κυβέρνηση I

«Μπούμερανγκ» για την κυβέρνηση
τα μέτρα για τους μη εμβολιασμένους
• Σιη Νέα Δημοκρατία φοβούνται το πολιτικό κόστος από τον διχασμό
όβοι ότι τα αυστηρά μέτρα για
μη εμβολιασμένοι
μπορεί να έχουν τα αντίθετα
από τα προσδοκώμενα αποτελέ
σματα και να εξελιχθούν σε «μπού
μερανγκ» για την κυβέρνηση εκ
φράζονται ακόμη κι εντόε ms Νέαε
Δημοκρατίαε. Οι πρώτεε αντιδρασειε
δείχνουν ότι μια σημαντική μερίδα
πολιτών εμφανίζονται αποφασισμέ
νοι να μην εμβολιαστούν αδιαφορώνταε για tis συνέπειεε και tis εηιπτώσειε.
tous

Το πρόβλημα λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερε5 διαστάσειε eras περιπχώσειε που
το μέτρο ms υποχρεωτικότηταΞ αφορά
συγκεκριμένεε επαγγελματικέε κατηγορίεε (υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί κ.ά.).
Αν κι εφόσον ο αριθμόε των απείθαρχων
είναι μεγάλθ5, η κυβέρνηση θα δυσκο
λευτεί να καλύψει τα κενά που θα δημιουργηθούν, ko0u)s όσοι δεν συμμορ
φωθούν θα τεθούν σε καθεστώε αναστολή3, oncos προβλέπει ρητά η υπουρ
γική απόφαση. Κατά συνέπεια, ενδεχό
μενα να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα
στην ομαλή λειτουργία νοσοκομείων,
κέντρων υγείαε κ.ά. και σε δεύτερη
φάση δημοτικών, γυμνασίων και λυ
κείων.
Οι συνδικαλιστέε νοσοκομειακοί υπο
στηρίζουν ότι υπάρχει ακόμη και κίνδυvos κατάρρευσηε του ΕΣΥ. Στην κυβέρ
νηση πάλι ευελπιστούν ότι τα προβλή
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ματα που θα προκόψουν (από την 1 η Σε
πτεμβρίου, που θα ισχύσει το μέτρο) δεν
θα είναι τόσο μεγάλα, ότι ο αριθμόε των
υγειονομικών που δεν θα πειθαρχήσει
θα είναι περιορισμένοΞ κι cos εκ τούτου
θα είναι εύκολο να καλυφθούν τα όποια
κενά.
Ανάλογα... αισιόδοξοι εμφανίζονται
στην κυβέρνηση και cos npos τον χώρο
ms εκπαίδευσπ5. Εκεί δάσκαλοι και καΘηγητέ5 έχουν την εναλλακτική λύση
του αρνητικού τεστ, αλλά σε βάθοε χρό
νου αυτή η διαδικασία θα έχει για αυτούε
οικονομικό kootos. Στο υπουργείο Παιδεία5 εκτιμούν ότι ενδεχομένου να
υπάρξουν εκπαιδευτικοί που θα απορρίψουν και tis δυο επιλογέ3 και θα προτι
μήσουν να μπουν σε αναστολή. Τα κενά
θα καλύπτονται την ίδια ημέρα, δε
σμεύονται από το υπουργείο, θεωρητικά
δείχνει εύκολο, πλην όμωε θα κριθεί
στην πράξη όταν έρθει η ώρα.

Φοβούνται το πολιτικό

kootos

Η μεγαλύτερη ανησυχία ωστόσο υπουρ
γών και βουλευτών ms Naas Δημοκραxias έχει να κάνει με το πολιτικό kootos
που μπορεί να σωρεύσουν οι αποφάσε^
ms κυβέρνησπε. Οι αποκλεισμοί και οι
ποινέε για tous μη εμβολιασμένοι δεν
προκαλούν tis αντιδράσεις μόνο των
άμεσα ενδιαφερομένων, αλλά και άλ
λων
επαγγελματικών
κατηγοριών
(εστίαση, ψυχαγωγία κ.ά.) που θίγονται

οικονομικά από τα συγκεκριμένα μέτρα.
Από την άλλη, οι πολίτε5 που διαφω
νούν, αλλά θα πειθαρχήσουν λόγω...
ποινών θα είναι στο εξή5 άκρωε εχθρικοί
με την κυβέρνηση. Επιπλέον αντίθετοι με
την αυταρχική πλευρά των μέτρων εμ
φανίζονται ακόμη και πολίτεε που έχουν
ήδη εμβολιασθεί. 0 διχασμό5 στην ελ
ληνική κοινωνία όχι μόνο αποτελεί δυ
σάρεστη πραγματικότητα, αλλά βαθαίνει
μέρα με τη μέρα.
Ektos από tis κοινωνικέε αντιδράσεΐ5,
η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και
σύσσωμη την αντιπολίτευση, που έχει
υψώσει... τείχοε αντίστασηε. Για πρώτη
φορά από tis εκλογέε του 2019 όλα ανεξαιρέτωΞ τα κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα
Αλλαγή3, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και
ΜέΡΑ25) είναι στην ίδια γραμμή. Διαφω
νούν με τα μέτρα και διατυπώνουν μια
σειρά κατηγορίεε σε βάρο5 ms κυβέρvnons.
Ότι με tis αποφάσεις ms διχάζει tous
πολίτεε και tous οδηγεί στην οικονομική
εξαθλίωση, ότι χρησιμοποιεί τα εμβόλια
για να εκβιάσει tous εργαζόμενουε και
να καταστρατηγήσει τα δικαιώματά tous,
ότι εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα στον
χώρο ms ΥγείαΞ κ.ά. To ysyovos αυτό,
ότι όλα τα κόμματα διαφωνούν με tis επιλογέ5 ms κυβέρνηση5, δεν μπορεί παρά
να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη στάση
των πολιτών.

···
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 Συνεχίζεται η επέλαση του κορονοϊού
Πηγή:

ΠΑΡΟΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 550.16 cm² Κυκλοφορία:
:

1
29-08-2021
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Στον... αέρα το τείχος ανοσίας

Συνεχίζεται η επέλαση του κορονοϊού
• Στη «μέγγενη» οι ανεμβολίαστοι
• Από 1η Σεπτεμβρίου σε αναστολή
εργασίας εκατοντάδες υγειονομικοί
• Τρίτη δόση για ειδικές ομάδες!
• Στο ΣτΕ προσέφυγε η ΠΟΕΔΗΝ
α κρούσματα κορονοϊού συνε
χίζουν να αυξάνονται, με τη με
τάλλαξη Δέλτα να κυριαρχεί στο
85% αυτών, ανατρέποντας τις επι
στημονικές προβλέψεις και τις προσ
δοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στις
αρχές του καλοκαιριού και τόνιζαν
ότι από τον Οκτώβριο θα είχαμε
χτίσει το πολυπόθητο τείχος της ανο
σίας και θα πετούσαμε οριστικά τις
μάσκες.Ο δρόμος για την ανοσία

Τ
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 Συνεχίζεται η επέλαση του κορονοϊού
Πηγή:

ΠΑΡΟΝ

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
29-08-2021

Συνεχίζεται η επέλαση του κορονοϊού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
ins αγέληε είναι ακόμη μακρύε και τελικά
αποτελεί ένα στόχο που δύσκολα θα τον
φτάσουμε, αφού μόνο το 56,2% του πλη
θυσμού είναι μέχρι τώρα πληροί εμβο
λιασμένο και χρειάζονται επιπλέον τουλά
χιστον 1.000.000 πλήρωε εμβολιασμένοι.
Μέχρι τότε, δυστυχώε, θα θρηνήσουμε
δεκάδεε νεκρούε. Ταυτόχρονα υπάρχουν
και παράπλευρεε απώλειεε, όπωε είναι τα
διάφορα επείγοντα περιστατικά από πα
θολογικά αίτια ή τροχαία, που έχουν
ανάγκη από ΜΕΘ και δεν βρίσκουν δια
θέσιμο κρεβάτι, ή τα εκατοντάδε5 τακτικά
χειρουργεία, που είναι σε πολύμηνη ανα
μονή λόγω ins μη εύρυθμέ λειτουργία
των νοσοκομείων. Η εκ νέου αναστολή
των τακτικών χειρουργείων θα είναι από
τα πρώτα μέτρα που θα ληφθούν -σύμ
φωνα με δήλωση του αναπληρωτή
υπουργού Υγεία Βασίλη Κοντοζαμάνησε περίπτωση έξαρσηε ins πάνδημα.
Στο μεταξύ, ο καθηγητή5 Αναλυτικήε
Χημεα στο ΕΚΠΑ Ni'kos θωμαιδηε προ
ειδοποίησε ότι «με την επιστροφή των

εκδρομέων του Αυγούστου θα υπάρ
ξει μια περαιτέρω διάδοση ms πανδη
μία στην Αττική, που μπορεί να κορυφωθεί στο διάστημα 16-20 Σεπτεμ
βρίου και θα επιφέρει πίεση στο σύ
στημα υγεία του λεκανοπεδίου». Επίons συμπλήρωσε ότι «αν δεν ενταθούν
οι εμβολιασμοί είναι πολύ πιθανό να
δούμε 10.000 κρούσματα ημερησίου».
Στο επίκεντρο ins πάνδημα βρίσκεται
ακόμη η Κρήτη, με συνεχειέ παρατάσε^
του μίνι lockdown σε Χανιά, Ηράκλειο και
Ρέθυμνο.
Η πίεση στα νοσοκομεία του νησιού εί
ναι μεγάλη και οι ασθενείε με κορονοϊό
έχουν κατακλύσει ns ΜΕΘ και ns απλέε
κλινικέε νοσηλεία που έχουν αναπτυχθεί
το τελευταίο διάστημα. Στο μεταξύ σε μίνι
lockdown μπήκε και η Περιφερειακή Ενό
τητα Μεσσηνία, ενώ στο όριο για παρό
μοια μέτρα βρίσκονται η Αχάία, η Ηλεία, η
Καβάλα, η Κοζάνη, οΈβροε, η Λάρισα, η
Νάξοε, η Κάλυμνο5, η Ρόδοε, η Κέρκυρα,
η Ικαρία, η Av6pos και η Ιθάκη. Αυξημέvos αριθμό5 κρουσμάτων την τελευταία
εβδομάδα υπάρχει στην Αττική και στη
Θεσσαλονίκη, ενώ γενικότερα σε όλη τη
χώρα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση
των διασωληνωμένων και των θανάτων.

Νέα μέτρα για την πανδημία
των ανεμβολίασιων
Πα την αντιμετώπιση ms «πανδημίαε των
ανεμβολίασιων», onoos χαρακτήρισε το
τέταρτο κύμα πανδημίαε ο unoupYOS
Υγείαε Βασίλη5 Κικίλιαε, η κυβέρνηση
σφίγγει τον κλοιό oious ανεμβολίαστουε
με νέα μέτρα means -τα είχαμε προαναγ
γείλει εδώ και καιρό άλλωστε στο «ΠΑ
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ΡΟΝ»-, που θα ισχύσουν από os 13 Σε
πτεμβρίου 2021 μέχρι και tis 31 Μαρ
τίου 2022 και περιλαμβάνουν μεταξύ άλ
λων:
• Υποχρεωτική χρήση μάσκα3 σε
όλου5 tous κλειστούε xcbpous και όλουΞ
ious ανοιχτούε xobpous, όπου υπάρχει
συνάθροιση, για εμβολιασμένου5 και
ανεμβολίαστουε.
• Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα υηοχρεούνται να υποβάλλονται σε 1 rapid test
την εβδομάδα με δαπάνη tous.
• Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και
ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι σε τουρισμό,
εστίαση, τηλεοπτικέε, κινηματογραφία,
θεατρια, μουσικέ5 και χορευτια παραγωγέε υποχρεούνται να υποβάλλονται
σε 2 rapid tests την εβδομάδα με δαπάνη

IOUS.
• Για ns μετακινήσει σε νησιά και
ηπειρωτική χώρα με αεροπλάνα, πλοία,
λεωφορεία και τρένα απαιτείται 1 rapid
test 0oos 48 copes πριν από το ταξίδι για
ious ενηλίκουε και ious ανηλίκουε 12 17 ετών και self test για ious ανηλίκουε
5-12 ετών με δαπάνη του ταξιδιώτη. Τα
self tests για tous ταξιδιού 5-11 ετών
παρέχονται δωρεάν από το κράτοε ή αγο
ράζονται από τα φαρμακεία.

Προσφυγή ins ΠΟΕΔΗΝ στο ΣτΕ κατά
ins υποχρεωτικότηταβ
Την Τρίτη εκπνέει η προθεσμία του νόμου
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων
των εργαζόμενων στο ΕΣΥ και από την Τε
τάρτη 1 η Σεπτεμβρίου αναστέλλεται η ερ
γασία (άνευ αποδοχών) σε ooous δεν θα
είναι εμβολιασμένοι.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πε
ρίπου το 10% των γιατρών και το 20%
των υπόλοιπων εργαζομένων στο ΕΣΥ
(κυρίαν νοσηλευτικό, παράίατρικό, διοι
κητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό) δεν
έχει εμβολιαστεί ή προγραμματίσει τον
εμβολιασμό του.
Σε απόλυτουε αριθμούε, εκτιμάται ότι
οι ανεμβολίαστοι του ΕΣΥ είναι περίπου
5.000 - 6.000 άτομα (γύρω στα 350 - 400
άτομα σε κάθε νοσοκομείο), δηλαδή σημαντικόε αριθμόε προσωπικού, που προστιθέμενοΞ eras ήδη υπάρχουσεε ελλεί
ψει θα οδηγήσει -όπωε έχει γράψει απο
κλειστικά το «ΠΑΡΟΝ»- στην αναστολή
λειτουργίαε πολύτιμων κλινικών.
Στο μεταξύ «Αίτηση Ακύρωση5 και Αί
τηση AvacraMs κατά ins υποχρεωτικόinras του εμβολιασμού και του μέτρου
ins υποχρεωτικήε άδειαε άνευ αποδοχών
για ooous εργαζόμενοί στην Υγεία και
eras Δομέε KoivcoviKhs npovoias δεν θα
έχουν εμβολιαστεί μέχρι την 1 η Σεπτεμ
βρίου 2021» κατέθεσε στο Συμβούλιο ins
Επικρατείαε την Πέμπτη η ΠΟΕΔΗΝ, ενώ

εξήγγειλε araoeis εργασίαε και συγκεν
τρώσει. Ήδη opcos, πρωτοδίκου, τα δι
καστήρια έχουν απορρίψει us προσφυγέ5
μεμονωμένων υπαλλήλων. Το υπουργείο
Υγείαε είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει
τον νόμο ins unoxpearaKomras του εμ
βολιασμού και προετοιμάζεται για την
επόμενη μέρα, ώστε να περιοριστούν οι
κενέε θέσειε που θα υπάρξουν από την
αναστολή εργασίαε των ανεμβολίασιων
υγειονομικών. Για την ώρα ανακάλεσε
από την 1 η Σεπτεμβρίου όλε5 us κανονιK0s άδειεε των εργαζομένων στα νοσο
κομεία του ΕΣΥ, στο ΕΚΑΒ, στον ΕΟΔΥ και
eras δημόσιεε δομέε Πρωτοβάθμιαε
Φροντίδαε Υγείεβ (ΠΦΥ).

Επιστράτευση ιατρών από στρατιωτικά
νοσοκομεία
Παράλληλα -onus έχει αποκαλύψει
πρώτο το «ΠΑΡΟΝ» εδώ και καιρόεξετάζεται το ενδεχόμενο οι θέσειε ια
τρών, νοσηλευπκού και παραϊατρικού
προσωπικού να καλυφθούν με προ
σωπικό που θα προέρχεται από τα
στρατιωτικά νοσοκομεία. Δεν είναι τυ
χαίο το γεγονόε ότι την Πέμπτη -κάτι
που πέρασε στα ψιλά ms δημοσιότηtos-io Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε
tous επιτυχόντεε του διαγωνισμού
μέσω ΑΣΕΠ για 100 θέσεκ επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ), ανδρών - γυναι
κών, ειδικότηταε βοηθού νοσηλευτι-

K0s. Πα us επιμέρου5 ειδικότητεε εργα
ζόμενων τα κενά αναμένεται να καλυ
φθούν με διάθεση προσωπικού από ιδιωυκέε εταιρείεε.

Και τρίτη δόση από τον Σεπτέμβριο
Τη χορήγηση αναμνηστικήε, ipfins δόσηε
εμβολίου -πρακτική που ακολουθείται
διεθνώε- αποφάσισε η εθνική επιτροπή,
για τη θωράκιση των ατόμων που λόγω
νόσου ή θεραπείαε δεν μπόρεσαν να
έχουν ικανοποιητική αντισωματική αντα
πόκριση μετά από ious βασικούε εμβολιασμού5 και παραμένουν ευάλωτοι στη
λοίμωξη.
Τρίτη δόση απαιτείται και για την υπενθύμιση στο ανοσιακό σύστημα, την επανενεργοποίηση ins ανοσοανταπόκρισηε,
ούτωε ώστε να δημιουργηθούν υψηλό
τερα επίπεδα αντισωμάτων και να ανα
πληρώσουν τη μείωση που έχει παρατη
ρηθεί (σύμφωνα με us μελέτεε) με την
πάροδο του χρόνου.
Η τρίτη δόση των εμβολίων θα είναι με
mRNA εμβόλιο για τα άτομα που έχουν
λάβει 2 δόσειε mRNA βασικού εμβολια
σμού και 1 δόση mRNA εμβολίου σε
άτομα που έχουν λάβει cos βασικό σχήμα
εμβολιασμού 2 δόσειε εμβολίου AstraZe
neca ή 1 δόση εμβολίου Johnson &
Johnson.
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Πόλεμος με τους
ανεμβ ολίαστ ους
Σχέδιο για πιο σκληρά μέτρα το φθινόπωρο, ενώ έρχεται η τρίτη
δόση του εμβολίου. Ποιοι θα το κάνουν και γιατί αντιδρά ο ΠΟΥ.
Στουδ δρόμουβ οι υγειονομικοί για την αναστολή εργασίαβ.
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Της

ΑΛΕΞΙΑΣ ΣΒΟΛΟΥ

ΜΑΖΙ με το τέταρτο κύμα -το
κύμα των ανεμβολίαστων-κορυφώνεται και π ένταση ανάμεσα
στους ανεμβολίαστους υγειονο
μικούς - που αριθμούν περίπου
τους 20.000- και το κράτος, με
τον χρόνο να κυλά αντίστροφα
και την προθεσμία να εκπνέει
την 1η Σεπτεμβρίου. Τα στατι
στικά στοιχεία δείχνουν ότι οι
γιατροί έχουν συμμορφωθεί πε
ρισσότερο με τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό, ενώ οι νοσηλευ
τές και οι διοικητικοί υπάλλη
λοι υπολείπονται, και μάλιστα τα
ποσοστά εμβολιασμού στο λοι
πό υγειονομικό προσωπικό είναι
χαμηλότερα στα δημόσια νοσο
κομεία από tis πρωτοβάθμιες
δομές υγείας.
Μεταξύ των ατόμων που δι
αμαρτύρονται είναι και όσοι
έχουν νοσήσει, με τα ποσοστά
των εμβολιασθέντων και όσων
νόσησαν στα νοσοκομεία να δι
αμορφώνονται ως εξής:
Οι γιατροί στο 90%, οι νο
σηλευτές στο 78%, οι διοικητι
κοί στο 79% και το λοιπό προ
σωπικό στα 74%.
Στις δομές πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας τα ποσοστά
εμβολιασθέντων και ανθρώπων
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που έχουν νοσήσει είναι πιο ψη
λά, έτσι οι γιατροί φτάνουν στο
93%, οι νοσηλευτές στο 85%, οι
διοικητικοί στο 82% και το λοιπό
προσωπικό στο 83%.

Στους
δρόμους
Την περασμένη Πέμπτη
έγιναν πορείες διαμαρτυρί
ας των αμετάπειστων υγειονο
μικών σε Αθήνα, Θεσσαλονί
κη, Λάρισα και Αχαΐα, με την
τελευταία να κατέχει τα «σκή
πτρα» στο ποσοστό των μη εμ
βολιασμένων γιατρών, αφού το
20% των γιατρών στο Πανεπι
στημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο
και στον «Άγιο Ανδρέα» αρνού-

νται να εμβολιαστούν. Από τη
μεριά του, το υπουργείο Υγεί
ας διαμηνύει μέσω του υπουρ
γού Υγείας Βασίλη Κικίλια πως
η Επιτροπή Βιοηθικής έκρινε
ότι ο εμβολιασμός των υγειο
νομικών είναι υποχρεωτικός
για την προστασία της Δημόσι
ας Υγείας και πως το μέτρο της
αναστολής εργασίας όσων δεν
προβούν στον εμβολιασμό θα
εφαρμοστεί κατά το γράμμα του
νόμου από την 1η Σεπτεμβρίου,
χωρίς να υπάρξει εκείνη η πα
ράταση που ζητά ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ώστε να πεισθούν οι...
αμετάπειστοι!
Για τα κενά που θα δημιουργηθούν στα νοσοκομεία και

1

στις δομές πρωτοβάθμιας φρο
ντίδας υγείας ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, εξηγεί πως το πρό
βλημα θα λυθεί με συμπτύξεις
κλινικών, μετατάξεις και τρίμη
νες προσλήψεις επικουρικού
προσωπικού με διαδικασία fasttrack, ώστε να μην υπάρξει γρα
φειοκρατία, και η πρόσληψη θα
γίνεται απευθείας από την υγειο
νομική περιφέρεια (ΥΠΕ) όπου
παρατηρείται η ανάγκη για την
κάλυψη των θέσεων.
Επίσης, θα επιβληθούν πρό
στιμα σε όλους όσοι δεν συμ
μορφωθούν, συμπεριλαμβανο
μένων των ιδιωτών γιατρών, των
οδοντιάτρων και των φαρμακο
ποιών.

«Οι προσλήψεις για την κάλυψη των
κενών θέσεων θα αφορούν επικουρικό
προσωπικό και θα γίνονται απευθείας από
την Υγειονομική Περιφέρεια, ώστε να μην
υπάρχει γραφειοκρατία»
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ,
αναπληρωτής υπουργός Υγείας

Το κόστος
των rapid tests
Στις αναταράξεις από το
αντιεμβολιαστικό κίνημα, προ
στίθεται η φωνή των ιδιοκτητών
των διαγνωστικών κέντρων και
των γιατρών που εργάζονται εκεί
οι οποίοι διαμαρτύρονται πως η
διατίμηση των rapid tests στα 10
από τα 20 ευρώ που κόστιζε προ
ηγουμένως -καθώς η δαπάνη θα
μετακυλιστεί στην τσέπη του πο
λίτη- δεν καλύπτει το κόστος, το
οποίο δεν μπορεί να συμπιεστεί
κάτω των 12 ευρώ. Ωστόσο, με
την αλλαγή αυτού του καθεστώ
τος, τα διαγνωστικά κέντρα που
έκαναν 50.000 rapid tests ημερησίως θα πενταπλασιάσουν τη
διενέργεια των εργαστηριακών
εξετάσεων, καθώς θα φτάσουν
τα 250.000 rapid tests ημερήσι
ος, με το υπουργείο Υγείας να
απαντά ότι όλα τα έμμεσα κόστη
έχουν ληφθεί υπόψη και πως
δεν έχει την πρόθεση να βάλει
μέσα καμιά επιχείρηση.
Από τη δική του μεριά ο κυ
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάν
νης Οικονόμου επισημαίνει ότι
το μέτρο του υποχρεωτικού εμ
βολιασμού συζητιέται για όλους
τους ένστολους (πέρα από τα
Σώματα Ασφαλείας), αλλά και
στους εργαζόμενους στο Δημό
σιο σε τομείς που έχουν συχνή
συναλλαγή με το κοινό. Προς
ώρας είναι εμβολιασμένοι οι έξι
στους 10 αστυνομικούς, οι έξι
στους 10 λιμενικούς και ο ένας
στους δύο πυροσβέστες, γεγο
νός που σημαίνει ότι αν εφαρμο
στεί η υποχρεωτικότητα, και σε
αυτές τις επαγγελματικές ομά
δες θα μειωθεί δραστικά το δια
θέσιμο ανθρώπινο δυναμικό που
υπηρετεί σε κρίσιμα πόστα, για
την τήρηση της πολιτικής προ
στασίας.
Η υποχρεωτικότητα του εμ
βολιασμού πάντως δείχνει να
«δουλεύει», καθώς μέσα στον
τελευταίο μήνα (που ήταν και
Αύγουστος) έγιναν τόσοι εμ
βολιασμοί υγειονομικών όσοι
είχαν γίνει στο προηγούμε
νο διάστημα, με τον καθηγητή
Πνευμονολογίας - Εντατικής
Θεραπείας Θοδωρή Βασιλακόπουλο να διερωτάται ποια επι
στημονική αλήθεια που αποκα
λύφθηκε μέσα στις τελευταίες
ημέρες ώθησε γιατρούς, νοση
λευτές και διοικητικούς να πι
στέψουν στο εμβόλιο, ενώ δεν
είχαν πειστεί.
Από τη μεριά του, ο καθη
γητής Πνευμονολογίας Στέλιος
Αουκίδης, πρόεδρος της Ελλη
νικής Πνευμονολογικής Εται
ρείας, εκτιμά ότι οι υγειονομικοί
που επιμένουν να μην εμβολια
στούν στηρίζονται σε μια εμμο
νή κι αντιδρούν όχι μόνο στα
εμβόλια αλλά στο καθετί, με την
αντίδρασή τους να μη στηρίζε
ται σε κάποια ιδεολογία. Αντι
δρούν απλώς γιατί είναι αντι
δραστικοί...
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Φθινόπωρο
με νέους
περιορισμούς για
ανεμβ ολίαστ ους
Σχέδιο για πιο σκληρέβ ατιοφάσειβ,
ενώ δεν λείπουν οι έντονεε αντιδράσειε
Του

ΜΙΧ.Ι. ΑΣΗΜΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ για όλους (!),
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός
otis περισσότερες κατηγορίες
εργαζομένων στον ιδιωτικό και
τον δημόσιο τομέα, μόνο εμβο
λιασμένοι και νοσούντες και σε
άλλους εσωτερικούς χώρους πλην Tns εστϊαση8 και Tns ψυχα
γωγίας που ήδη ανακοινώθηκε.
Πιθανόν να μπουν περιορισμοί
και στα μέσα μαζικής μεταφο
ράς - onojs για παράδειγμα έγι
νε στη Γαλλία με τα μέσα που
πραγματοποιούν δρομολόγια
μεγάλων αποστάσεων. Στους
άΕονες αυτούς βασίζεται το τελι
κό σχέδιο πριν από την εφαρμο
γή ακόμη ενός lockdown, για το
οποίο ο πρωθυπουργός είχε πει
στις αρχές Αυγούστου ότι δεν θα
υπάρΣει, ωστόσο η δεινή εΕέλιΕη των υγειονομικών δεικτών
έχει ήδη επιβάλει τοπικές καρα
ντίνες σε πολλούς νομούς ανά
την επικράτεια.
Ημερομηνία-σταθμός για
τις αποφάσεις αυτές είναι το
επόμενο Σαββατοκύριακο, όταν
θα έχει δομηθεί ένα σχετικά
καλό διάγραμμα μέτρησης της
εΕέλιΕης της νόσου στα μεγάλα
αστικά κέντρα, αλλά κυρίως το
διάστημα μεταΕύ 20 με 25 Σε
πτεμβρίου, οπότε θα έχει κατα
γράφει και το ποσοστό μεταδο
τικότητας στα σχολεία.
Αν στο μεταΕύ οι διασωληνωμένοι -που καθημερινώς αυΕάνονται ανησυχητικά- υπερβούν πανελλαδικώς τους 500,
τότε ενδεχομένως να ληφθούν
νωρίτερα «σκληρές» αποφά
σεις, κάτι που θεωρείται βέ
βαιο ότι θα συμβεί στην περί
πτωση αύΕησης των θανάτων
(άνω των 60 ημερησίως) λόγω
COVID-19.

Το σχέδιο
Για την τρίτη δόση, ο καθη
γητής Ιατρικής και μέλος της
επιτροπής των λοιμοΕιωλόγων
Γκίκας Μαγιορκίνης υπογράμ
μισε πρόσφατα ότι θα χορηγη
θεί στον γενικό πληθυσμό εάν
εμφανιστούν ανθεκτικές στον ιό
μεταλλάΕεις, κάτι που προέβλεψε και ο διευθύνων σύμβουλος
της Phizer Αλ. Μπουρλά.
Για την επέκταση της υπο-
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χρεωτικότητας του εμβολιασμού
φαίνεται πως... έρχεται ήδη για
τους υπηρετούντες στις Ένο
πλες Δυνάμεις, τους εργαζομέ
νους στην εστίαση και στα μέσα
μαζικής μεταφοράς, για τα οποία
μάλιστα εΕετάζεται η εφαρμογή
του «γαλλικού μοντέλου», σύμ
φωνα με το οποίο οι ανεμβολίαστοι επιβάτες δεν θα μπορούν
ούτε να εκδίδουν εισιτήρια ιδίως
για το Μετρά και τον Ηλεκτρικό,
που θεωρούνται οι σοβαρότερες
εστίες μετάδοσης της λοίμωΕης
COVID-19.
«Παράθυρο» για την επέ
κταση του μέτρου του υποχρε
ωτικού εμβολιασμού μετά τον
Σεπτέμβριο, στους υπαλλή
λους υπηρεσιών που έρχονται
σε καθημερινή επαφή με πολί
τες, άφησε ανοιχτό ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.
«Το κριτήριο που θα κρίνουν
οι ειδικοί μετά τον Σεπτέμβριο
σε υπηρεσίες του Δημοσίου, το
κριτήριο για εμβολιασμό, εί
ναι το θέμα της επαφής και της
διακινδύνευσης από την επα
φή αυτή. Δεν μπορεί κανείς να
αποκλείσει την επέκταση ενός
τέτοιου μέτρου, για παράδειγ
μα σε συγκεκριμένα σημεία

όπου υπάρχει επαφή με πάρα
πολλούς ανθρώπους και υπάρ
χει καθημερινή, συνεχής και τα
κτική επικοινωνία», ανέφερε ο
υπουργός Εσωτερικών.
Στο ίδιο μήκος κύματος και
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γι
άννης Οικονόμου, ο οποίος την
Πέμπτη σημείωσε πως «η υποχρεωτικότητα υπάρχει στην ερ
γαλειοθήκη μας. Δεν θέλουμε,
όμως, να διασπείρουμε σύγχυ
ση ή φημολογία, που θα φέρει
αντιπαραθέσεις. Mas ενδιαφέ
ρει να αυΕήσουμε τους ρυθμούς
του εμβολιασμού και να πείθου
με πως είναι το μοναδικό όπλο
να ενισχύσουμε το τείχος ανο
σίας. Πρέπει να αΕιολογηθούν
άλλοι παράγοντες από τους ει
δικούς, πριν εφαρμόσουμε την
υποχρεωτικότητα».
Όσον, δε, αφορά στο ενδε
χόμενο αναστολής της λειτουρ
γίας των εμπορικών καταστημά
των ή της επιβολής πρόσθετων
περιοριστικών μέτρων, πέραν
της χρήσης μάσκας και των απο
στάσεων (ένα άτομο ανά 16 τ.μ.),
οι εκπρόσωποι του εμπορικού
κόσμου είναι... κάθετοι: «Δεν
θα επιτρέψουμε να μας Εανακλείσουν».
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ξης από την πολιτεία, μπροστά
στο νέο τοπίο αναγκών που δι
αμορφώνεται. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εστιατορικώνκαι
Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), τα μέτρα της κυβέρνησης
αναμφισβήτητα μειώνουν τη δυ
νατότητα πρόσβασης των πε
λατών στους κλειστούς χώρους
εστίασης, καθώς ο ένας στους
δυο Έλληνες είναι ανεμβολίαστος, γεγονός που δημιουργεί
τεράστια προβλήματα στην επι
βίωση των επιχειρήσεων. Όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση:
«Η εστίαση μπαίνει ξανά σε ένα
πολύμηνο άτυπο lockdown. Η
κυβέρνηση με τα μέτρα που ανα
κοίνωσε εργαλειοποιεί και πάλι
τις επιχειρήσεις του κλάδου της
εστίασης και μάλιστα την ίδια
ώρα που έχει αποσύρει τα μέτρα
στήριξης που παρείχε. Η δημό
σια υγεία είναι το υπέρτατο αγα
θό που όλοι πρέπει να προστα
τέψουμε, όμως δεν μπορεί για
μία ακόμα φορά να χρησιμοποι
είται ένας κλάδος, που όλο το
προηγούμενο διάστημα παρέ
μενε κλειστός και συσσώρευε
χρέη και ζημίες, ως ο “πολιορ
κητικός κριός” απέναντι στους
ανεμβολίαστους πολίτες». Η
ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας πως η ΠΟΕΣΕ και τα μέ
λη της σέβονται την προσπάθεια
της κυβέρνησης, παροτρύνοντας
παράλληλα τους εργαζομένους
του κλάδου να εμβολιαστούν,
και ζητούν νέα μέτρα στήριξης
όπως: Μείωση ενοικίων, δυνα
τότητα αναστολών συμβάσεων
εργασίας και νέα προγράμματα
επιστρεπτέας προκαταβολής για
τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Νέα ρεκόρ

Αντιδράσεις
Ωστόσο, σε μια πρώτη αντί
δραση, μετά την ανακοίνωση
των νέων μέτρων, ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Αθη
νών, Σταύρος Καφούνης, ανέ
φερε nos ο κλάδος υποδέχθηκε
με ικανοποίηση τους νέους πε
ριορισμούς, από τους οποίους
εξαιρείται πλήρως το λιανεμπό
ριο: «... ως μια επιβράβευση της
έως σήμερα συνεπούς λειτουρ
γίας του και της εξαιρετικής συ
νεργασίας που έχουν επιδείξει
από την αρχή της πανδημίας οι
εμπορικές επιχειρήσεις και το
καταναλωτικό κοινό. Με σοβα
ρότητα, προσοχή και συνέπεια
συνεχίζουμε, προστατεύοντας
πάνω απ’ όλα τη δημόσια υγεία,
διεκδικώντας όμως τη συνεχό
μενη και αδιάλειπτη λειτουργία
της αγοράς, χωρίς εξαιρέσεις και
νέους περιορισμούς για επιχει
ρήσεις και καταναλωτές», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του ο πρόε
δρος του Εμπορικού και Βιομη
χανικού Επιμελητηρίου Πειραι
ώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης,
σημείωσε πως θα πρέπει να επι
σπευστούν οι εμβολιασμοί για

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τί η αγορά και η οικονομία δεν
αντέχουν άλλα λουκέτα και νέες
χαμένες θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Κορκί
δης τόνισε πως «τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν βάζουν τους
ανεμβολίαστους σε μια διαρ
κή διαδικασία ελέγχου με δικό
τους κόστος, δυσκολεύοντας την
καθημερινότητά τους και μειώ
νοντας τη δυνατότητα επισκεψιμότητας σε δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους. Όμως συ
νολικά τα μέτρα προστατεύουν
και διευκολύνουν τους περισσό
τερους, μεταξύ των οποίων και
τα 5,6 εκατ. πλήρως εμβολια
σμένων πολιτών. Ας μη ρισκά
ρουμε άλλο την υγεία μας και τη
ζωή των γύρω μας, αφού μπο
ρούμε να σταματήσουμε τη διασπορά με τον εμβολιασμό», συ
μπλήρωσε και πρόσθεσε πως με
τα σημερινά δεδομένα η οικονο
μία και η αγορά δεν θα αντέξουν
ένα νέο lockdown.

Παγωμάρα
Πιο... παγωμένη ήταν η πρώ
τη αντίδραση των εκπροσώπων
του κλάδου της εστίασης, οι
οποίοι και ζητούν μέτρα στήρι

Σύμφωνα με πληροφορίες
της «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ»,
δεν αποκλείεται ακόμη και τα
νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, να επιδεχθούν πρόσθε
τες παρεμβάσεις περιορισμού,
καθώς τις τελευταίες ημέρες καταρρίπτονται -το ένα μετά το άλ
λο- όλα τα αρνητικά ρεκόρ ως
προς τον αριθμό των νοσούντων
- νέων κρουσμάτων (με ό,τι αυ
τό συνεπάγεται), πριν καν ακόμη
κορυφωθεί η επιστροφή των εκ
δρομέων του καλοκαιριού!
Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τον κυβερνητικό εκπρόσω
πο Γιάννη Οικονόμου, ενώ στις
30 Μαρτίου 2021 τα νέα κρού
σματα ανέρχονταν στα 4.340, με
741 ασθενείς διασωληνωμένους
και 72 καταγεγραμμένους θανά
τους, στις 25 Αυγούστου είχαμε
4.608 νέα κρούσματα, με 326 διασωληνωμένους ασθενείς και
32 θανάτους, μολονότι ο γενι
κός πληθυσμός έχει εμβολια
στεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του
55%-56%. Σημειωτέον ότι τα ως
άνω μεγέθη αναπροσαρμόζο
νται συνεχώς προς τα πάνω, γε
γονός που οδήγησε στη λήψη
αποφάσεων με χρονική αφετη
ρία τη 13η Σεπτεμβρίου (ημερο
μηνία κατά την οποία έχει ανα
κοινωθεί η έναρξη της σχολικής
χρονιάς) και λήξη στις 22 Μαρτί
ου 2022! Πάμε δηλαδή για ακό
μη έναν δύσκολο (και απρόβλε
πτο), λόγω πανδημίας, χειμώνα!
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Δέσμη μέτρων για τη «Δ»
Στη νέα δέσμη μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας που
ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που πέρασε, και εν όψει του δεύ
τερου εξαιρετικά «δύσκολου» φθινοπώρου που έρχεται με τις
μεταλλάξεις του κορωνοϊού να... καλπάζουν ανεξέλεγκτες, πε
ριλαμβάνονται:
1) Χρήση μάσκας εντός και εκτός κλειστών χώρων. Η χρήση
μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς χώ
ρους όπου υπάρχει συνάθροιση, αλλά και σε όλους τους εσω
τερικούς χώρους.
2) Αναστολή εργασίας για ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Από
την 1η Σεπτεμβρίου τίθενται σε αναστολή οι ανεμβολίαστοι
υγειονομικοί, με βάση το άρθρο 206 παρ. 2 του ν. 4820/2021,
με εξαίρεση όλους όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι
μηνών από τη νόσησή τους, καθώς και όσους έχουν αποδε
δειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του
εμβολιασμού τους και θα κριθούν από υγειονομικές επιτρο
πές.
3) Εβδομαδιαία rapid tests για ανεμβολίαστους εργαζομένους
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλονται μία φορά την εβδομάδα σε εργαστηρι
ακό rapid test (με κόστος 10 ευρώ), που θα πραγματοποιείται
«αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και με δαπά
νη του εργαζομένου».
4) Με δύο rapid tests την εβδομάδα επίσης «αποκλειστικά σε
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζομένου
(και κόστος 10 ευρώ ανά τεστ)» υποχρεούνται οι εξής κατη
γορίες εργαζομένων: Εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, υπάλλη
λοι του τουρισμού, της εστίασης και όλοι όσοι απασχολούνται
σε τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και
χορευτικές παραγωγές.
5) Ο εργοδότης σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας δι
ατηρεί -βάσει νόμου- το δικαίωμα να γνωρίζει αν οι εργαζό
μενοι στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι και υηοχρεούται να ελέγχει την εγκυρότητα της βεβαίωσης αρνητικού
τεστ για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους.
6) Για τους μαθητές, τα self tests θα διατίθενται δωρεάν και θα
πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr. Για τους φοιτητές απαιτούνται δύο εργαστηρι
ακά rapid tests αντιγόνου την εβδομάδα με δαπάνη του φοι
τητή (10 ευρώ/τεστ).
7) Όσοι ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μέσο μέσα στη χώρα θα
πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό rapid test που έχει γί
νει τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη μετακίνησή τους, ενώ
δεν θα μπορούν να προσέρχονται σε δημόσιες δομές για να
πραγματοποιούν δωρεάν τεστ COVID πριν ταξιδέψουν.

Εστίαση
8) Σε κλειστούς χώρους εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, τα
βέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης) θα μπορούν να μπαί
νουν μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες (με πιστοποιητικό
που έχει ισχύ έως έξι μήνες από τη διάγνωση). Θα γίνονται
έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος
ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρ
μογή COVID free app.
Οι καταστηματάρχες του κλάδου είναι μεν θετικοί όσον αφο
ρά στην ανάγκη υγειονομικής θωράκισης, ωστόσο αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα -άλυτα έως τώρα- σχετικά με τον έλεγχο
όσων εισέρχονται στους κλειστούς χώρους αλλά και τον εμβο
λιασμό του προσωπικού τους. «Οφείλουμε να προστατευτούμε
όλοι και οι θαμώνες μας και οι εργαζόμενοι και εμείς, αλλά δεν
μπορούμε, ούτε και θέλουμε να διασταυρώνουμε αν ένας πε
λάτης λέει αλήθεια για τον εμβολιασμό του», δηλώνει ο Γ. Ξενάριος, ιδιοκτήτης καφέ μπαρ στην Αγ. Ειρήνης, στο ιστορικό
κέντρο της Αθήνας. «Μόνο με κουβέντα και καλή διάθεση μπο
ρούμε να πείσουμε τους εργαζομένους μας να εμβολιαστούν. Σε
καμία περίπτωση δεν θα αναλάβω να τους το επιβάλω. Αν θέ
λουν, ας καταστήσουν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Δεν πρό
κειται να συγκρουστούμε με τον κόσμο», υπογραμμίζει από την
πλευρά του ο εστιάτορας Γ. Αμερικάνος που διατηρεί την επιχεί
ρησή του στην ίδια περιοχή. Αμφότεροι τονίζουν, σε κάθε περί
πτωση, ότι οι δράσεις αυτές θα κριθούν στην πράξη το φθινόπω
ρο όταν ο κόσμος θα αρχίσει να μπαίνει μαζικά στους κλειστούς
χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας.

Άθληση - θεάματα
9) Τέλος, στους κλειστούς και τους ανοιχτούς χώρους γηπέδων
θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους. Στα θέ
ατρα, τα σινεμά, τα μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους
και στα γυμναστήρια θα εισέρχονται και ανεμβολίαστοι που
έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου
έως 48 ώρες πριν. Και εδώ θα πρέπει να γίνεται έλεγχος βε
βαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος
ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρ
μογή COVID free app.
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 Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια;
Απειροελάχιστες
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Επιφάνεια 1547.14
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-08-2021

Κυκλοφορία:

14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια;
Με τη συνδρομή ενός διεθνώς καταξιωμένου Ελληνα επιστήμονα η «Κ» απαντάει στις πιο διαδεδομένες απορίες των ημερών
Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ
Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια οκτώ.

Τόσα ήταν τα νέα ημερήσια κρού
σματα που σημειώθηκαν στην Ελ
λάδα την περασμένη Τρίτη, την
ημέρα δηλαδή που, καταρρίπτονταε το προηγούμενο αρνητικό
ρεκόρ του Μαρτίου, καταγράφη
καν τα περισσότερα κρούσματα
κορωνοϊού στη χώρα από την αρ
χή xns πανδημίαε μέχρι σήμερα.
Ο αριθμόε ήρθε ωε «μάννα εξ ου
ρανού» στουε αρνητέε του εμβολί
ου - πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί,
αφού έχει ολοκληρώσει τον εμ
βολιασμό το 62,9% του ενήλικου
πληθυσμού τηε χώραε, σύμφω
να με στοιχεία του Ευρωπαϊκού

Κέντρου Πρόληψηε και Ελέγχου
Νόσων, έχουμε τόσα κρούσματα.
Ο εμβολιασμόε, και δη ο υποχρεωτικόε, ήταν έτσι κι αλλιώε
για ακόμα μία εβδομάδα -την 78η
εβδομάδα επιβεβαιωμένηε παρουσίαε του ιού στη χώρα- στο προ
σκήνιο, ειδικά επειδή από την 1η
Σεπτεμβρίου ανεμβολίαστοι υγει
ονομικοί θα βγουν σε αναστολή
άνευ αποδοχών. Γιατροί και νοσηλευτέε αρνητέε των εμβολίων
διατύπωσαν τιε απόψειε τουε στα
ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικήε
δικτύωσηε, συνδικαλιστέε πραγ
ματοποίησαν στάση εργασιαε και
συλλαλητήρια, έναε τραυματιοφορέαε από τη Λάρισα ξεκίνησε οδοι
πορικό διαμαρτυρίαε μέχρι την

Αθήνα. «Δεν θέλω να σαε δώσω
απάντηση», είπε όταν ρωτήθηκε
σε τηλεοπτική συνέντευξη γιατί
δεν θέλει να εμβολιαστεί, «δεν
μπορούν πλέον να με πείσουν αυ
τοί οι άνθρωποι, ούτε οι επιστήμονεε» - η απώλεια τηε λογικήε
και τηε επιστήμηε στον βωμό τηε
ιδεοληψίαε είναι άλλωστε ενδει
κτικό σημείο των ημερών.

Από τις αρχές του έτους
μέχρι τις 22 Αυγούστου,
μόνο το 5,2% των
κρουσμάτων ήταν
πλήρως εμβολιασμένοι.

Την Τρίτη, την ημέρα των πε
ρισσότερων ημερήσιων κρουσμά
των τουε τελευταίουε 18 μήνεε, οι
διασωληνωμένοι έφτασαν τουε
326 - στιε 30 Μαρτίου, όταν εί
χαν σημειωθεί 4.340 κρούσματα
σε μία μέρα, ήταν 741.
«Πάνω από το 90% των ασθε
νών που βρίσκονται σε ΜΕΘ
COVID είναι ανεμβολίαστοι», δή
λωσε ο υπουργόε Υγείαε Βασίληε
Κικίλιαε την Τρίτη. Δΰο μέρεε αρ
γότερα, η καθηγήτρια Παιδιατρικήε Λοιμωξιολογίαε και μέλοε τηε
επιτροπήε των λοιμωξιολόγων, Βάνα Παπαευαγγέλου, παρέθεσε κι
άλλα στοιχεία που αποδεικνΰουν
την αποτελεσματικότητα των εμ
βολίων - από τιε αρχέε του έτουε

μέχρι τιε 22 Αυγούστου, μόνο το
5,2% των κρουσμάτων ήταν πλήρωε εμβολιασμένοι.
Παγκοσμίωε, επιστήμονεε επι
μένουν πωε τα εμβόλια κατά του
κορωνοϊού δεν εγγυώνται τη μη
νόσηση και οι μεταλλάξειε του
ιοΰ δεν βοηθούν. Εξαιτίαε τηε
μετάλλαξηε «Δέλτα» ακόμα και
μια χώρα όπωε το Ισραήλ, όπου
η εμβολιαστική κάλυψη είναι τε
ράστια, βιώνει μεγάλη διασπορά
του ιοΰ. Ομωε, σύμφωνα με στοι
χεία του ισραηλινού υπουργείου
Υγείαε που δημοσίευσε αυτή την
εβδομάδα η εφημερίδα Haaretz,
μέχρι τιε 21 Αυγούστου είχαν ση
μειωθεί 215,9 σοβαρά περιστα
τικά με κορωνοϊό στουε 100.000

ανεμβολίαστουε άνω των 60, σε
αντίθεση με 21 σοβαρά περιστα
τικά σε 100.000 εμβολιασμένουε
άνω των 60. Η μετάλλαξη «Δέλ
τα» έχει ξεκινήσει την επέλα
σή τηε και στην Ελλάδα, όπου
το τείχοε ανοσίαε χτίζεται αργά
και πολλοί αρνούνται ακόμα να
εμβολιαστούν. Με τη συνδρομή
του βραβευμένου επιστήμονα και
αντιπροέδρου Ερευναε Μολυσμα
τικών Νόσων και Τεχνολογιών
Ιικών Φορέων τηε εταιρείαε βιοτεχνολογίαε Regeneron στη Νέα
Υόρκη, Χρήστου Κυρατσού, η «Κ»
λύνει βασικέε απορίεε σχετικά με
τον εμβολιασμό, την πορεία τηε
πανδημίαε και την εξέλιξή τηε
στο άμεσο μέλλον.

Απειροελάχιστες
οι παρενέργειες,
τεράστια τα οφέλη

- Η τελική λύση για να αποφύ
γουμε την πανδημία είναι τα εμ
βόλια, είναι το μοναδικό το οποίο
μπορεί να παραχθεί σε ποσότητεε
που μπορούν να δοθούν στο μεγα
λύτερο μέροε του πληθυσμού στον
πλανήτη. Ξέρουμε ότι τα εμβόλια
αυτά είναι ασφαλή. Μετά τιε δισε
κατομμύρια δόσειε που έχουν δο
θεί είναι ελάχιστεε οι περιπτώσειε
οποιοσδήποτε παρενέργειαε από τα
εμβόλια, και ξέρουμε επίσηε ότι τα
εμβόλια δουλεύουν, βλέπουμε ότι
στιε χώρεε, στιε περιοχέε οι οποίεε έχουν υψηλή εμβολιαστική κά
λυψη ο αριθμόε τόσο των ατόμων
που εισάγονται στα νοσοκομεία
όσο και των ατόμων που πεθαίνουν
αν κολλήσουν κορωνοϊό έχει μειω
θεί σημαντικά. Αυτό δείχνει ότι τα
εμβόλια δουλεύουν ακριβώε όπωε
περιμέναμε.

- «Μέχρι και διπλά εμβολιασμένοι
βγαίνουν θετικοί, τα εμβόλια δεν
λειτουργούν». Τι ισχύει;
- Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει
ένδειξη ότι τα εμβόλια δεν δουλεύ
ουν σε ό,τι αφορά τη μείωση των
ασθενών που είτε χρειάζονται νοση
λεία είτε καταλήγουν. Το γεγονόε ότι
άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί
βρίσκονται θετικά στον κορωνοϊό
δεν είναι έκπληξη. Αυτό συμβαίνει
σε διάφορεε μολΰνσειε, αλλά είναι
απειροελάχιστα οι πιθανότητεε αν
είσαι εμβολιασμένοε και κολλήσειε
τον κορωνοϊό να παε στο νοσοκο
μείο, να χρειαστείε οξυγόνο και να
πεθάνειε. Είμαστε πολύ τυχεροί που
έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά τα
εμβόλια, είναι καθήκον όλων να εμ
βολιαστούν για να μειώσουν τόσο
τιε νοσοκομειακέε λοιμώξειε όσο
και τουε θανάτουε.

- Οι ανεμβολίαστοι ισχυρίζονται
πωε είναι δικαίωμά τουε να μην
εμβολιαστούν, όμωε η επιλογή
τουε επηρεάζει την πορεία τηε
πανδημίαε. Οταν ένα τόσο μεγά
λο κομμάτι του πληθυσμού δεν
είναι εμβολιασμένο, ενισχύεται
η πιθανότητα δήμιου ργίαε νέων
μεταλλάξεων;
- Σίγουρα είναι επιλογή του καθενόε το αν θα εμβολιαστεί, αλλά ο
καθέναε πρέπει να αναλογιστεί και
τιε κοινωνικέε του ευθύνεε. Οταν τα
νοσοκομεία είναι γεμάτα με ασθενείε που πάσχουν από τον κορωνοϊό δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν
άλλεε ασθένειεε. Ο ιόε έχει την τά
ση και να γίνεται πιο μεταδοτικόε
και να προσπαθεί να αποφΰγει την
ανοσοποιητική αντίδραση εναντίον
του - για να το κάνει αυτό πρέπει
πρώτα να αναδιπλασιαστεί ία αυτό
γίνεται πολύ καλύτερα και πιο γρή
γορα σε άτομα που δεν είναι εμβο
λιασμένοι, του δίνουν μεγαλύτερεε
πιθανότητεε να δημιουργήσει αυτέε
τιε μεταλλάξειε. Οσο περισσότερα
άτομα εμβολιαστούν τόσο μεγαλύ
τερεε πιθανότητεε έχουμε να με

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τατρέψουμε τον κορωνοϊό σε μια
απλούστερη μόλυνση.

- Κάποιοι λένε ότι ο κορωνοϊόε
είναι μια απλή γρίπη.
- Η εικόνα των νοσοκομείων
τόσο στην Ελλάδα, όπου υπάρχει
έξαρση αυτήν τη στιγμή, όσο και
σε πάρα πολλέε άλλεε χώρεε δεί
χνει ότι δεν είναι μια απλή μόλυν
ση. Οταν υπάρχουν πολιτείεε στην
Αμερική όπου δεν υπάρχει κανένα
άδειο κρεβάτι εντατικήε, όταν έχειε
άτομα μικρήε ηλικίαε που είναι στο
νοσοκομείο και χρειάζονται σε πολ
λέε περιπτώσειε είτε οξυγόνο είτε
ΜΕΘ, νομίζω ότι αποδεικνύεται πε
ρίτρανα ότι δεν πρόκειται για μια
απλή μόλυνση.

Ο κ. Χρηστός Κυρατσούς είναι
αντιπρόεδρος Ερευνας Μολυσματι
κών Νόσων και Τεχνολογιών Ιικών
Φορέων της εταιρείας βιοτεχνολο
γίας Regeneron στη Νέα Υόρκη.

Α.Ρ./ PAVEL GOLOVKIN

- Εχουν περάσει ήδη αρκετοί μήνεε κατά τουε οποίουε έχουν δο
θεί δισεκατομμύρια δόσειε εμβο
λίων. Τι έχουμε διαπιστώσει μέχρι
στιγμήε;

- Αλλοι λένε πωε τα εμβόλια δεν
είναι επαρκώε δοκιμασμένα.
- Μέσα στουε τελευταίουε πε
ρίπου οκτώ μήνεε έχουν δοθεί δι
σεκατομμύρια δόσειε. Οι παρενέργειεε και οι σοβαρέε παρενέργειεε
είναι απειροελάχιστεε σε όλο τον
πλανήτη, και οι παρενέργειεε αυτέε
στιε περισσότερεε περιπτώσειε εί
ναι πολύ ηπιότερεε από αυτέε που
θα είχε κάποιοε από τον κορωνοϊό.
Υπάρχουν τόσο πολλά δεδομένα τα
οποία μπορεί κάποιοε να δει τόσο
για τιε παρενέργειεε όσο και για το
πόσο σοβαρή είναι ωε νόσοε.

- Επίσηε, το εμβόλιο δεν μένει για
πάντα στον οργανισμό, έχει συ
γκεκριμένη διάρκεια ζωήε.
- Ναι, τα mRNA εμβόλια των
Pfizer και Moderna αυτό που κά
νουν είναι ότι παράγουν την πρωτε
ΐνη ακίδαε του κορωνοϊού για λίγεε
μέρεε. Ωε πρωτεΐνη θα μείνει ακόμα
μερικέε μέρεε στον οργανισμό σου
και μετά δεν θα υπάρχει, θα υπάρ
χουν μόνο τα αντισώματα που έχειε
δημιουργήσει εναντίον τηε πρωτεΐνηε ακίδαε. Το ίδιο ακριβώε γίνε
ται και με τα εμβόλια του αδενοϊού,
όπωε π.χ. τηε AstraZeneca. Οποιοδήποτε συστατικό του εμβολίου
θα είναι στον οργανισμό για πάρα
πολύ λίγεε μέρεε. Αυτό που μένει
είναι τα αντισώματα, η ανοσοποι
ητική αντίδραση που κάποιοε δημι
ουργεί όταν εμβολιαστεί, που είναι
ακριβώε αυτό που θέλουμε φυσικά
να κάνει το εμβόλιο.

- Πολύε κόσμοε δεν θέλει να κά
νει το εμβόλιο για λόγουε γονιμότηταε.
- Εχει δοθεί το εμβόλιο σε άτομα
που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία
και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα
αναπαραγωγήε. Εχει δοθεί σε εγκύουε και δεν υπήρξε πρόβλημα ούτε
στην εγκυμοσύνη ούτε στο παιδί
όταν γεννήθηκε. Δεν υπάρχουν τέ
τοια ζητήματα, έχει αποδειχθεί πια.

- Βλέπουμε ότι μπορεί τα αντι
σώματα να φθίνουν όσα περνά
ει ο καιρόε και να χρειαστεί τρί
τη δόση.
- Το ότι τα αντισώματα φθίνουν
και ο τίτλοε αντισωμάτων πέφτει
όσο περνάει ο καιρόε είναι κάτι φυ
σιολογικό. Αυτό που και τα εμβόλια

«Είμαστε όλοι υπεύθυνοι να δημιουργήσουμε το τείχος ανοσίας για να περιορίσουμε και τη μετάδοση του ιού και τις
πιθανότητες ο ιός να δημιουργεί όλες αυτές τις μεταλλάξεις», λέει ο κ. Κυρατσούς.

Σε χώρες με υψηλή
εμβολιαστική κάλυψη,
ο αριθμός όσων
εισάγονται στα
νοσοκομεία καθώς και
όσων πεθαίνουν αν
κολλήσουν κορωνοϊό
έχει μειωθεί σημαντικά.

Εχει δοθεί το εμβόλιο
σε άτομα που είναι
σε αναπαραγωγική
ηλικία και δεν υπήρξε
κανένα πρόβλημα
αναπαραγωγής.
και η λοίμωξη προκαλούν είναι τα
κύτταρα μνήμηε, τα οποία θυμού
νται ανοσοποιητικά είτε τη μόλυνση
είτε το εμβόλιο, οπότε εάν κολλή
σουμε ο οργανισμόε μαε θα μπορεί
να παραγάγει αντισώματα πάρα πο
λύ πιο γρήγορα. Σύμφωνα με μερικά
δεδομένα, συγκεκριμένεε ομάδεε
αυτήν τη στιγμή, άτομα μεγάληε
ηλικίαε ή σε ανοσοκαταστολή χρει
άζονται τιε πολλαπλέε δόσειε εμβο
λίων. Αν ο γενικόε πληθυσμόε, οι
μικρότερηε ηλικίαε και αυτοί που
είναι υγιείε χρειάζονται περισσότερεε δόσειε είναι κάτι που σε αυτήν
τη φάση δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει
πιθανότητα να μη χρειάζονται.

- Εχει σημασία το διάστημα με
ταξύ των δόσεων; Επηρεάζει τη
διάρκεια αντοχήε των αντισωμά
των ή το πώε παράγονται τα κύτ
ταρα μνήμηε;
- Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώ
τηση, στην οποία προε το παρόν
δεν έχουμε την ακριβή απάντηση.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι τίτ
λοι των αντισωμάτων στα άτομα
τα οποία έχουν εμβολιαστεί με το
πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε στο
Ηνωμένο Βασίλειο, με τουε τίτλουε
των αντισωμάτων που δημιουργεί

0 κορωνοϊός μακράς διάρκειας
Αυτή την εβδομάδα, το επιστημονικό περιοδικό The Lancet δημοσί
ευσε τη μεγαλύτερη έρευνα που έχει μέχρι στιγμής διεξαχθεί πάνω
στον long COVID ή στον μακράς διάρκειας κορωνοϊό. Τα ευρήματα δεν
είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Η έρευνα εξέτασε 1.276 ανθρώπους
που πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο Jin Yin-Tan της Γουχάν μετα
ξύ 7 Ιανουάριου και 29 Μαΐου 2020. Εξι μήνες αφού βγήκαν από το
νοσοκομείο, το 68% υπέφερε ακόμα από τουλάχιστον ένα σύμπτω
μα - στον ένα χρόνο το ποσοστό έπεσε στο 49%. Το ποσοστό όσων
είχαν δύσπνοια αυξήθηκε από 26% στους έξι μήνες σε 30% στον ένα
χρόνο, περισσότεροι δήλωσαν πως υπέφεραν από άγχος ή κατάθλιψη
ένα χρόνο, απ’ ό,τι έξι μήνες, μετά τη νοσηλεία τους, ενώ πιο πολλές
γυναίκες υπέφεραν από κούραση ή μυϊκή αδυναμία. «Οσοι επιβίωσαν
από τον κορωνοϊό, ένα χρόνο μετά είχαν περισσότερα κινητικά προ
βλήματα, πόνο ή δυσφορία, άγχος και κατάθλιψη, και είχαν πιο πολλά
κυρίαρχα συμπτώματα απ’ ό,τι οι συμμετέχοντες που δεν πέρασαν κορωνοϊό», έγραψαν οι ερευνητές.

κάποιοε με το πρωτόκολλο που εμ
βολιάστηκαν τα άτομα και στιε ΗΠΑ
και στο μεγαλύτερο μέροε του πλα
νήτη είναι περίπου ίδιοι. Αν οι τίτ
λοι των αντισωμάτων αυτών θα δι
αρκέσουν το ίδιο σε βάθοε χρόνου
είναι κάτι το οποίο μελετάται ήδη.
Με βάση αυτά που ξέρουμε από την
ανοσολογία, κατά πάσα πιθανότητα
δεν υπάρχει διαφορά.

- Κάποιοι λένε πωε δεν χρειάζο
νται το εμβόλιο γιατί είναι νέοι και
υγιείε, όποτε και να κολλήσουν θα
το περάσουν ελαφρά.
- Κανέναε δεν ξέρει αν χρειάζε
ται το εμβόλιο ή όχι πριν νοσήσει
από τον κορωνοϊό. Υπάρχουν πάρα
πολλά παραδείγματα νέων ανθρώ
πων οι οποίοι ήταν υγιείε και κα
τέληξαν στο νοσοκομείο με πάρα
πολύ βαριά λοίμωξη και υπάρχουν
και άτομα που δυστυχώε πέθαναν
μετά τη μόλυνση από τον κορωνοϊό.
Είναι αλήθεια ότι όσο πιο μεγάλοε
είσαι σε ηλικία τόσο μεγαλύτερεε
είναι οι πιθανότητεε να νοσήσειε
βαριά και να πεθάνειε. Αλλά και σε
μικρότερεε ηλικίεε, οι πιθανότητεε
να νοσήσειε και να πεθάνειε είναι
υπαρκτέε. Κάνονταε το εμβόλιο προστατεύειε τον εαυτό σου.

- Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόλη
ψηε Ασθενειών των ΗΠΑ συνιστά
τον εμβολιασμό όλων των πολι
τών από 12 ετών και άνω. Γιατί
να εμβολιαστούν τα παιδιά;
- Είναι ακριβώε τα ίδια επιχειρή
ματα. Στα παιδιά στιε περισσότερεε
περιπτώσειε είναι σχετικά ήπια η
μόλυνση, αλλά υπάρχουν πάρα πολ
λέε περιπτώσειε παιδιών τα οποία
πάσχουν και από το σύνδρομο του
long COVID, υπάρχουν πολλά παι
διά που κατέληξαν στο νοσοκομείο
και μερικά που έχασαν τη ζωή τουε.
Υπάρχει όφελοε για τον καθέναν,
ακόμα και για τα παιδιά.

- Κι αν επηρεάσει την ανάπτυξη
του παιδιού; Αυτή είναι η ανησυ
χία που έχουν οι περισσότεροι.
Είναι πιθανό να συμβεί;
- Και στα φάρμακα και στα εμ
βόλια το μεγαλύτερο μέροε των παρενεργειών φαίνεται πάρα πολύ νωρίε. Συλλέγουμε σιγά σιγά δεδομένα
και δείχνουν ότι μεσοπρόθεσμα δεν
θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα
από τα εμβόλια. Αυτό που ξέρουμε
είναι ότι υπάρχουν τέτοια προβλή
ματα από τη νόσηση. Υπάρχουν αρκετέε μελέτεε που δείχνουν ότι και
στα παιδιά οι παρενέργειεε από τη

νόσο είναι πάρα πολύ πιο σοβαρέε
από τιε οποιεσδήποτε πάρα πολύ
ήπιεε παρενέργειεε του εμβολίου.

- Πολλοί εμβολιασμένοι θεωρούν
πωε είμαστε απολύτωε προστατευμένοι.
- Στην επιστήμη κανέναε δεν
μπορεί να μιλήσει απόλυτα, πά
ντα μιλάμε για πιθανότητεε. Εναε
εμβολιασμένοε έχει πάρα πολύ μικρότερεε πιθανότητεε να νοσή
σει σοβαρά ή να πεθάνει από τη
νόσο. Δυστυχώε, αυτήν τη στιγμή
τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλ
λεε περιοχέε ο ιόε έχει μεγάλη εξάπλωση και υπάρχουν πάρα πολλά
κρούσματα γύρω μαε. Οταν υπάρ
χει έξαρση των κρουσμάτων είναι
κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο για
όλουε μαε.

- Οδεύουμε προε το τέλοε τηε
πανδημίαε;
- Ο ιόε έχει αποδείξει ότι κα
τά πάσα πιθανότητα δεν θα φύγει
εντελώε, τουλάχιστον όχι σύντομα.
Αλλά με τα εμβόλια και με τα φάρ
μακα θα μάθουμε να ζούμε με τον ιό
και θα μπορούμε να επιστρέψουμε
σε μια κανονική ζωή, θα μετατρέ
ψουμε την πανδημία από τον κορωνοϊό σε μια πιο ενδημική νόσο.

- Υπάρχει περίπτωση σε ένα χρό
νο από τώρα να μπορεί κάποιοε
αν κολλήσει και είναι εμβολιασμένοε να μη χρειάζεται να μπει
σε καραντίνα;
- Νομίζω ότι προε τα εκεί οδεύ
ουμε. Αν είναι κάτι που θα πάρει
έξι μήνεε ή ένα χρόνο ή λίγο πε
ρισσότερο, εξαρτάται από τη συ
μπεριφορά όλων μαε. Είμαστε όλοι
υπεύθυνοι να δημιουργήσουμε το
τείχοε ανοσίαε για να περιορίσου
με και τη μετάδοση του ιού και τιε
πιθανότητεε ο ιόε να δημιουργεί
όλεε αυτέε τιε μεταλλάξειε. Αν όλοι
μαε αναλογιστούμε την κοινωνική
ευθύνη νομίζω ότι θα μπορέσουμε
πάρα πολύ πιο γρήγορα ωε κοινω
νία να επιστρέψουμε σε μια κάποια
κανονικότητα.
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 Η ΜΗΤΕΡΑ των μαχών στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 1594.44
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-08-2021

Κυκλοφορία:

11000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΙ ΦΟΒΟΙ ΠΑ «ΕΜΦΡΑΓΜΑ» ΣΤΟ ΕΣΥ
Χιλιάδεβ υγειονομικοί βγαίνουν εκτόε συστήματοε

των μαχών S
στα νοσοκομεία
Πέραν των περίπου 20.000 ανεμβολίαστων,
αναμένεται κύμα αντϊστασηβ και από εμβολιασμένουβ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η ΜΗΤΕΡΑ των μαχών στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
29-08-2021

«Εμφραγμα» στα νοσοκομεία!
Από τον

Ανδρέα Καψαμπέλη
akapsampelis@dimokratianews.gr

Ενώ το ΕΣΥ κινδυνεύει να μείνει χωρίε υγειονομικούε
λόγω ins υποχρεωτικόιηταε των εμβολιασμών,
οι πολιτικοί παίζουν παιχνίδια cms πλάτεε των ασθενών

ε «μητέρα των μαχών» αναμέ
νεται να μετατραπεί η σύγκρου on ins κυβέρνησηβ με tous υγει
ονομικοί εν όψει των αναστο
λών εργασίαβ και ins υποχρεωτικότηταε των εμβολιασμών από ns αρχέβ
Σεπτεμβρίου. Ηδη, η εβδομάδα που αρχί
ζει θα είναι καυτή και από την έκβαση των
«εχθροπραξιών» θα επηρεαστούν καθορι
στικά και οι πολιτικέβ εξελίξει. Αλλωστε,
οι νέεβ συγκεντρώσει, που πραγματοποι
ούνται οήμερα Κυριακή στην Αθήνα και σε
άλλεβ πόλειβ, κατά ms υπoxpεωτικόmταs
θα δώσουν και μια γεύση ms γενικότερα
δυναμικήχ που αναπτύσσεται.
Αυτή τη στιγμή όλα τα στρατόπεδα βρί
σκονται επί no6os πολέμου, σταθμίζονταε
τα δεδομένα και επιχειρώvras να προβλέψουν ns κινήσειβ του ανηπάλου. Στο επί
κεντρο ms ανηπαράθεσα aunis πάντωβ θα
τεθούν, όπωβ όλα δείχνουν, το ΕΣΥ και η
κατάσταση ms δημόσιαβ υγείαβ, επιτρέποvcas να περάσει κατά πάσα πιθανότητα σε
δεύτερο πλάνο το θέμα των εμβολίων, που
κυριαρχούσε έωβ τώρα. Αυτή η μετατόπι
ση του ενδιαφέροντο5 και η ιδιότυπη αλ
λαγή ms ατζέντα8 κρύβουν κινδύνουβ, αλ
λά ενδεχομένου να αποφέρουν, ανάλογα
με tous χειρισμούβ, και κέρδη.
Το βέβαιο είναι όη η κυβέρνηση, που
είδε να «καίγεται» από ns πυρκαγιές, μόλιβ
από δύο και πλέον χρόνια. Κατά το «ουφιλοδωρήματα που δρομολογεί αφετέρου
έσβησαν οι φλόγε8 και ms δόθηκε η ευκαι
δέν κακόν αμιγέβ καλού», για την κυβερ
θα διατηρήσει την κυριαρχία ms και την
ρία δεν έχασε καθόλου χρόνο για να επα
πρωτοβουλία των κινήσεων. Em'ons, θεω
νητική ηγεσία το καλό νέο είναι όη τα πο
ναφέρει στην πρώτη γραμμή την πανδημία,
σοστά του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται καθηλω
ρεί όη το timing είναι κατάλληλο όσο πο
θεωρώνταβ όη, συγκριτικά, στο πεδίο αυτό
τέ άλλοτε για να θέσει σε εφαρμογή τα σχέ
μένα, xcapis να συνιστούν καμιά απειλή τα
τα πάει καλύτερα.
διά ms για αλλαγέβ και «μεταρρυθμίσει»
δε μικρότερα κόμματα έχουν μια ελαφρά
Είναι χαρακτηριστικό όη μέσα σε διά
ενίσχυση και το κύ
στον χώρο ms Υγείστημα λίγων μόνο ημερών οι κυλιόμενεβ
ριο μέροβ ms δυσαas. Ωστόσο, από το
μετράει διαρροέδ
μετρήσει που πήρε στα χέρια του το Μέ
ρέσκειαβ διαχέεται
«εύφλεκτο» σκηνι
γαρο Μαξίμου έδειξαν, σύμφωνα με πληστο άγνωστο και
κό που διαμορφώ
gtis σφυγμομέτρησές και
ροφορίεβ ms «κυριακάτικηβ δημοκρατίomus αναποφάσινεται και ns προθέκαταστρώνει σχέδια για να
as», μια απότομη κάμψη ms Ν.Δ. ms τάξηβ
cnous. Κατ' άλλουβ
σειβ που καταγρά
κερδίσει πολιτικό χρόνο
του 3%-4%. Ετσι, η δημοσκοπικήτηβ απή
ενθαρρυμένη από
φονται, αυτό μοιά
χηση φέρεται όη κινείται σε αυτή τη φάση
αυτή την ισορρο
ζει περισσότερο με
πία και κατ' άλλο us
στα επίπεδα του 32%, κι αυτό πρακηκά ση
παιχνίδι με τη φω
τιά... Ακολουθώvras σκόπιμα μια άκαμπτη
μαίνει όη το κυβερνών κόμμα έχασε από τη
αποθρασυμένη, η κυβέρνηση επιδιώκει τώ
μία εβδομάδα στην άλλη, εξαιήαβ των πυρ
ρα να καταγάγει «νίκη» σε ένα άλλο μέτω
τακηκή η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση
πο, με το οποίο ελπίζει όη θα κερδίσει ποms στο θέμα ms υποχρεωηκότηταβ, απεικαγιών και ms διαχείρισήβ tous, όσο ήταν
λώνταβ, μετά tous υγειονομικούβ, να επε
συνολικά η φθορά του για όλα τα άλλα θέ
λιηκό χρόνο και όη με ns αναγκαίεβ διορθωτικέβ κινήσει αφενόβ και τα οικονομικά
κταθεί το μέτρο και σε άλλεβ κατηγορίεβ
ματα από τότε που έγιναν οι εκλογέβ, πριν

Ε

IΗ Ν.Δ.

εργαζομένων. Αυτή τη οηγμή και λίγα ει
κοσιτετράωρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία,
υπολογίζονται σε περίπου 20.000-22.000
οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολια
στεί και θα πρέπει να τεθούν σε αναστο
λή Αν και ο κίνδυνοβ άμεσηβ κατάρρευσή
του δημόσιου συστήματοβ υγείαε, με ό,τι
αυτό σημαίνει για την ελληνική κοινωνία
και tous ασφαλισμένουβ, είναι oparas, στην
οδό Αριστοτέλουβ ο αναπληρωτήβ υπουργόβ Υγείαβ BaoiAns Κοντοζαμάνηβ, που
μαζί με τον γενικό γραμματέα Υπηρεσιών
Υγεία5 Γιάννη Κωτσιόπουλο έχουν αναλάβει την καθοδήγηση ms μάχηβ από πλευpas ms κυβερνήστε (περιορίζονταβ τον Β.
Κικίλια σε mo ανενεργό ρόλο), φέρεται όη
βλέπει τα πράγματα από άλλο πρίσμα.
Φιλοδοξώνταε να είναι και ο επόμενοε
υπουργόβ, θεωρεί καταρχάβ όη, υπό το κράtos των απειλών και των εκβιασηκών απο
φάσεων για μπλόκο cms άδειεε και για δι
ακοπή ms μισθοδοσίτε, περίπου οι μισοί
εξ αυτών θα σπεύσουν έστω την τελευταία
στιγμή να εμβολιαστούν και να καταθέ
σουν τα πιστοποιητικά tous.

Εντολέβ
Η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι το ΕΣΥ
θα «αντέξει» εάν τελικαε οι ανεμβολίαστοι κυμανθούν περί ns 10.000. Εν όψει
αυτού, οι διοικήσει των νοσοκομείων
ανά την Ελλάδα έχουν λάβει εντολέβ, πέ
ρα από το «πάγωμα» των χειρουργείων
και τη μείωση προσωπικού, να προχωρή
σουν και σε μαζικέβ συγχωνεύσεε κλινι
κών, οι οποίεβ σχεδιάζεται να καταστούν
-ακόμη και όταν λήξει ο «πόλεμοε»- μόνιμεβ. Αυτό θα είναι και το πρώτο σκέλοβ
εφαρμογήβ των «μεταρρυθμίσεων» που εί
χε εξαγγείλει ο ίδιοβ ο κ. Μητοοτάκη8 πριν
από λίγο καιρό και προβλέπει το κλείσιμο
και ns συγχωνεύσεε έοε και 60 μονάδων
υγείαβ σε όλη τη χώρα.
Ταυτόχρονα, στο θέμα ms καθαριότηταβ
είναι έτοιμεβ οι εκ νέου αναθέσει του έρ
γου σε ιδιωτικέ5 εργολαβικέβ εταιρίεβ,
όποε συνέβαινε και στο παρελθόν. Ολο
το πακέτο αυτό συνιστά και τον κορυφαίο
εκβιασμό npos tous -άλλοτε χειροκροτούμενουβ «ήρωεβ»- υγειονομικούβ και εργα·
ζομένουβ στο ΕΣΥ να πειθαρχήσουν και
να υποταχθούν ons εντολέβ, αν δεν θέ
λουν να μη βρουν, επιστρέφονταε, ns θέ
σε^ epyaoias tous και να μην απορρυθμιστεί πλήρω8 η ζωή tous.

Αχίλλειοδ πτέρνα το ΕΚΑΒ, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοί του ξεπερνούν tous 1.200
ΣΥΝΗΘΩΣ, ακόμη και στις πολεμικές
μάχες, τα σχέδια επί χάρτου συντρίβο
νται από την αμείλικτη πραγματικότητα.
Καταρχάς, η κυβέρνηση ποντάρει και
στο γεγονός ότι ειδικά στους γιατρούς,
που είναι σε συντριπτικά ποσοστά εμβο
λιασμένοι, δεν θα αντιμετωπίσει σοβα
ρά κενά. Παραγνωρίζει όμως το ΕΚΑΒ,
που θα αποτελέσει την αχίλλειο πτέρ
να, καθώς μέχρι τώρα από τους συνο
λικά 4.000 εργαζομένους ξεπερνούν
τους 1.200 οι ανεμβολίαστοι και η άμε
ση ανηκατάστασή τους από μη έμπειρο
προσωπικό είναι ανέφικτη. Επίσης, αυ
τό που δεν έχει υπολογιστεί επαρκώς
είναι ότι ετοιμάζονται να μπουν στη μά
χη και «εφεδρείες». Ηδη, οι συνδικαλισπκές ηγεσίες των υγειονομικών έχουν
δώσει το σύνθημα να μην καταθέσουν
πιστοποιητικά και οι εμβολιασμένοι, σε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συνα
δέλφους τους, με στόχο την άρση της
υποχρεωτικότητας και την προστασία
του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ. Ορι
σμένες πηγές εκτιμούν ότι ο αριθμός
αυτός μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τις 5.000, που αθροιστικά με τους
άλλους δημιουργεί ένα μεγάλο αριθμη
τικό μέγεθος, το οποίο καθιστά απαγο
ρευτική τη σωστή λειτουργία του ΕΣΥ.
Αλλωστε, στο τραπέζι υπάρχει και
η πρόταση για κήρυξη απεργίας διάρ
κειας, οπότε η ανάφλεξη γενικεύεται.
Το ενδιαφέρον από πολιτικής πλευράς
είναι ότι οι «εφεδρείες» αυτές ενεργο
ποιούνται από παρατάξεις της Αριστε
ρός -εξωκοινοβουλευτικής και μη-,
που είναι πολύ ισχυρές στον χώρο της
Υγείας. Ενώ τάσσονται μάλιστα ανα
φανδόν, σε βαθμό ακραίου επιστημο

νισμού, υπέρ του εμβολιασμού, σηκώ
νουν το γάντι της αναμέτρησης για το
ΕΣΥ, τον δημόσιο χαρακτήρα του και
κατά της ιδιωτικοποίησης λειτουργιών
και μονάδων του. Λόγω των συσχετι
σμών, μάλιστα, κινδυνεύει με «έμφραγ
μα» και η ΕΙΝΑΠ, η πρόεδρος της οποί
ας Ματίνα Παγώνη, δίχως να ελέγχει
την πλειοψηφία, ανήκει στους κυβερ
νητικούς απολογητές.
Οσο για τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ, φρα
στικά μεν ανατάσσεται στην υποχρεωτικότητα, αλλά οι μηχανισμοί του πα
ραμένουν μέχρι στιγμής αμήχανοι, με
πιο χαρακτήρισακή τα στάση του τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, ο οποίος
έχει υποστεί αφωνία, την ώρα που η δη
μοφιλία του Παύλου Πολάκη στο ειδι
κό ακροατήριο των «σκεπτικιστών της
Αριστερός» καλπάζει.

Τραυματιοφορείς τον ΕΚΑΒ μεταφέρουν ασθενή
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 ιστορίες για βόρειους
Πηγή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 430.02 cm² Κυκλοφορία:
:

29-08-2021
1200

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ιστορίες
για βόρειους
Τα κρούσματα σταθεροποιήθηκαν... ψηλά. Οι δε
επιστήμονες που «έβαλαν πλάτη» στην προσπάθεια
της πολιτείας να διαδώσει το μήνυμα της ασφάλειας
του εμβολιασμού αρχίζουν πλέον να σιωπούν διότι
το «πολύ το κυρ ελέησον το βαριέται και ο παπάς»
ή να μιλούν για απειλές που δέχονται καθημερινά
από αρνητές του ιού, των μέτρων και των εμβολίων.
Μάλιστα ο καθηγητής Παυλάκης σε δημόσιο διάλογο
στα κοινωνικά δίκτυα με καθηγητές του ΑΠΘ, όπως
ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης και του πανεπιστημίου
Κρήτης, όπως ο Νίκος Τζανάκης, διερωτήθηκε αν
«ακούει κανένας αυτά που λέμε κι αυτά που γίνονται
τοπικά και παγκόσμια ή έχει επέλθει κορεσμός και
‘παράλυση’; Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία σε δύο
εβδομάδες; Πώς θα βγει ο χειμώνας;». Ο κ. Τζανάκης
απάντησε άμεσα ότι «όταν οι πολίτες ακολουθούν
τις συμβουλές του πνευματικού τους και όχι των
επιστημόνων τι να... περιμένει κανείς».
Την ίδια ώρα στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και
Ιπποκράτειο οι ασθενείς στις ΜΕΘ COVID-19 πριν
από λίγα εικοσιτετράωρα (24 Αυγούστου) ήταν όλοι...
ανεμβολίαστοι! Όλοι! Όμως το γεγονός δεν φαίνεται
να θορύβησε τους υγειονομικούς, εμβολιασμένους και
μη, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό και τη νομοθετική ρύθμιση
που τους στέλνει, όπως είχε αποκαλύψει η στήλη εδώ
και μήνες, στα σπίτια τους και χωρίς αποδοχές.
Ωστόσο, προς το παρόν υπάρχει χρόνος για
εκδηλώσεις. Οι υγειονομικοί χειροκρότησαν τους...
πυροσβέστες, όπως είχαν κάνει οι δεύτεροι το
χειμώνα για τους πρώτους. Με πρωτοβουλία της 4ης
Υγειονομικής Περιφερειακής Ενότητας ΜακεδονίαςΘράκης διοργανώθηκε η σχετική τελετή ευχαριστίας
του ενός κλάδου στον άλλον. Πριν από μήνες τα
πυροσβεστικά οχήματα παρατάχτηκαν έξω από
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και εμψύχωσαν με την
ίδια ένταση... χειροκροτήματος τους υγειονομικούς
στο δύσκολο έργο τους. Όπως φαίνεται τα παλαμάκια
σήμερα έχουν περιοριστεί μεταξύ επαγγελματικών
ομάδων, εν αντιθέσει με την αρχή της πανδημίας,
τότε όπου ολόκληρη η κοινωνία συμμετείχε σε κάτι
ανάλογο. Σύμφωνα δε με πληροφορίες ο διοικητής
της 4ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης είπε στον
Κωνσταντίνο Δαδούδη, αρχιπύραρχο, διοικητή των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Θεσσαλονίκης
ότι όπως όλα δείχνουν οι υγειονομικοί... σύντομα
θα ξαναπάρουν τη σκυτάλη στον αγώνα για την
προστασία της κοινωνίας!
Ναι μεν αλλά... Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία παραμένει
σθεναρά υπέρ του εμβολιασμού αλλά και κατά
του υποχρεωτικού εμβολιασμού! Οι πολέμιοι
αυτής της στάσης αναρωτιούνται τι ακριβώς έχει
κάνει η ΠΟΕΔΗΝ ώστε να πείσει τα μέλη της να
εμβολιαστούν... προαιρετικά ενώ ταυτόχρονα «έχει
προβεί σε όλα τα ένδικα μέσα για το θέμα της
υποχρεωτικοτητας». Μάλιστα οι συνδικαλιστές
τονίζουν συνεχώς ότι οι συνάδελφοι τους δεν θα
πρέπει να δίνουν τα χρήματα τους σε δικηγόρους αφού
αναμένεται σχετική απόφαση από το ΣτΕ.
Την ανοσία την έκαναν... ανοησία σε λεωφορείο
του ΟΑΣΘ. Το διαφημιστικό στην πίσω πλευρά του
οχήματος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης... παραποιήθηκε με ένα γράμμα όπως
όλοι βλέπουν στις διαδρομές του. Το αξιοπερίεργο
είναι ότι κυκλοφορεί εδώ και ημέρες χωρίς να το έχει
διορθώσει κάποιος.
Μελ. Καρ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Διαδικασίες fast track για να καλυφθούν τα κενά
στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,25

Επιφάνεια 1194.06
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-08-2021

Κυκλοφορία:

1200

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Το σχέδιο για άμεση κάλυψη
των κενών στα νοσοκομεία
μετά την 1η Σεπτεμβρίου
Τα ποσοστά των εμβολιασμών σε δομές
Υγείας της Βόρειας Ελλάδας
25

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Διαδικασίες fast track για να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία 1
Πηγή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σελ.:

1,25

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-08-2021

ε διμέτωπη εξελίσσεται για την πολι
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ
τεία και την ηγεσία του υπουργείου
Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για γιατρούς και νοσηλευτές από 1η Σεπτεμβρίου
Υγείας η μάχη ενάντια στην πανδη
μία. Από τη μία ο αριθμός των κρουσμάτων
- Τα ποσοστά εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων σε δομές Υγείας της Βόρειας
αυξάνεται και από την άλλη σε λίγα εικοσι
Ελλάδας
τετράωρα εκπνέει η προθεσμία που δόθηκε
στους υγειονομικούς ιδιωτικού και δημο
σίου τομέα να εμβολιαστούν, διαφορετικά
Του Βαγγέλη Στολάκη
θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής, καθώς
από την ιη Σεπτεμβρίου ο εμβολιασμός
καθίσταται υποχρεωτικός στις συγκεκρι
μένες επαγγελματικές ομάδες. Και μπορεί
το ποσοστό των εμβολιασμένων γιατρών
να κρίνεται ικανοποιητικό, το αντίστοιχο
ποσοστό εμβολιασμένων νοσηλευτών και
διοικητικών υπαλλήλων είναι μικρότερο. Οι
διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών
στην επικράτεια έχουν ήδη στο... συρτάρι
σχέδιο για να καλυφθούν τα κενά που θα
προκόψουν, σχέδιο που περιλαμβάνει με
τακινήσεις και προσλήψεις στελεχών του
ιδιωτικού τομέα.
Ο κατά τόπους σχεδιασμός έχει κατατε
οι οποίες «χτυπήθηκαν» από τον κορονοθεί στην ηγεσία του υπουργείου και έχει
ϊό περισσότερο από άλλες με αποτέλεσμα
λάβει το «πράσινο φως», με τις συσκέψεις
όλοι εκείνοι που τους περασμένους μήνες
των εμπλεκομένων στον προγραμματισμό
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης
να είναι αλλεπάλληλες τις τελευταίες ημέ
με τον ιό μέσα στις κλινικές COVID-19 και
ρες. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ
τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και δεν
άλλων μετακινήσεις υγειονομικών από Κέ
κάνουν δεύτερες σκέψεις. Για παράδειγμα,
ντρα Υγείας σε νοσοκομεία και αντίστρο
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το
φα, εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων
ποσοστό των εμβολιασμένων γιατρών μέχρι
μέσα στις ίδιες τις μονάδες Υγείας, μετα
σήμερα αγγίζει το 92%, των εμβολιασμένων
κινήσεις εργαζομένων ακόμα και σε άλλες
υγειονομικών το 8ι% και των διοικητικών
πόλεις σε δομές Υγείας που ανήκουν στην
υπαλλήλων το 78%.
ίδια Υγειονομική Περιφέρεια αλλά και προ
σλήψεις από τον ιδιωτικό τομέα για να κα
Επιταχύνθηκαν οι εμβολιασμοί
λυφθούν κενά που τυχόν δημιουργηθούν
σε δομές κοινωνικής πρόνοιας
κυρίως στο διοικητικό κομμάτι. Μάλιστα,
Η υποχρεωτικότητα του εμβολίου στις δη
όπως σημείωνε χαρακτηριστικά στέλεχος
μόσιες δομές κοινωνικής πρόνοιας πάντως,
του υπουργείου οι προσλήψεις θα είναι με
σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην
διαδικασίες fast track. Στόχος είναι να μην
δημοσιότητα η αρμόδια υφυπουργός Πρό
δημιουργηθούν προβλήματα ιδιαίτερα σε
νοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα
μια περίοδο που εκτιμάται πως ο αριθμός
Μιχαηλίδου επιτάχυνε τον εμβολιασμό των
των κρουσμάτων κορονοϊού θα αυξηθεί με
εργαζομένων σε αυτές. Σύμφωνα με την
την επιστροφή και των τελευταίων αδειούκ. Μιχαηλίδου στο δημόσιο τομέα υπήρξε
χων. Προς αυτή την κατεύθυνση το υπουρ
υπερδιπλασιασμός των εργαζομένων που
γείο Υγείας προχώρησε σε ανάκληση όλων
σήμερα είναι εμβολιασμένοι με την πρώτη
των κανονικών αδειών των εργαζομένων
τουλάχιστον δόση. «Δηλαδή στους εργαζό
στη Δημόσια Υγεία από ιη Σεπτεμβρίου,
μενους των δημόσιων δομών από εκεί που
ημερομηνία-ορόσημο για την έναρξη των
ήμασταν στο 42% σήμερα έχουμε υπερβεί
αναστολών εργασίας όσων υγειονομικών
δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό
το 9θ%», τόνισε, η κ. Μιχαηλίδου. Η ίδια
δεν έχουν εμβολιαστεί έναντι του κοροτους, εντέλει θα εμβολιαστούν.
δήλωσε ότι το μέτρο της υποχρεωτικότηνοϊού, αλλά και λόγω της κορύφωσης του
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες σε
τας απέδωσε και πως συνολικά το 85% των
τετάρτου κύματος της επιδημίας. Σε έγ
επίπεδο δομών Υγείας της 4ης Υγειονομι
εργαζομένων σε δομές αναπηρίας και σε
γραφο που απέστειλαν ο υπουργός Υγεί
κής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης το
δομές γήρατος (δημοσίου και ιδιωτικού
ας Βασίλης Κικίλιας και ο αναπληρωτής
ποσοστό του εμβολιασμένου ιατρικού προ
τομέα) σε όλη τη χώρα έχει εμβολιαστεί.
του Βασίλης Κοντοζομάνης ζητούν την
Η
αύξηση
των
κρουσμάτων
σωπικού ανέρχεται σε 96%, του νοσηλευτι
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με στοιχεία
ανάκληση όλων των κανονικών αδειών
κορονοϊού σήμανε συναγερμό στα
κού προσωπικού σε 75% και του διοικητικού
που επίσης είχε δώσει στην δημοσιότητα η
του προσωπικού που απασχολείται στα
νοσοκομεία της χώρας, ιδιαίτερα
προσωπικού σε 73%. Σε επίπεδο δημοσίων
κ. Μιχαηλίδου στις ι6 Αυγούστου, ημέρα
Νοσοκομεία του ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, τον ΕΟσε εκείνα που βρίσκονται σε
δομών Υγείας στα όρια της 3ης Υγειονομι
εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού
ΔΥ και τις δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας
επιβαρυμένες επιδημιολογικά
κής Περιφέρειας Μακεδονίας τα αντίστοιχα
στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομά
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) δηλαδή, Κέντρα
περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό
ποσοστά εμβολιασμένου προσωπικού έχουν
δες το ποσοστό εμβολιασμού σε μονάδες,
Υγείας, Πολυδύναμα και Περιφερειακά/
πως ο αριθμός των κρουσμάτων
ως εξής: γιατροί: 87%, νοσηλευτές: 71%,
δημόσιες, ιδιωτικές και εκκλησιαστικές
Τοπικά Ιατρεία καθώς και τον Τοπικών
και των εισαγωγών σε κλινικές
διοικητικοί
υπάλληλοι:
67%.
Ειδικότερα
Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) από ιη Σεπτεμ
ανερχόταν σε 75%.
COVID-19 έχει διπλασιαστεί
στη
Θεσσαλονίκη,
στα
νοσοκομεία
και
τα
Ειδικότερα για την περιοχή της Κεντρικής
βρίου μέχρι νεωτέρας.
σε μόλις έναν μήνα, ενώ
κέντρα υγείας που υπάγονται διοικητικά
Μακεδονίας, σύμφωνα με την πρόεδρο του
σταδιακά καταλαμβάνονται και
στην
συγκεκριμένη
Υγειονομική
Περιφέ
Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής
Προβληματίζει η επαρχία
οι κλίνες Μονάδων Εντατικής
ρεια σύμφωνα με πληροφορίες έχει εμβο
Μακεδονίας, Βίκυ Νάκου οι ανεμβολίαστοι
Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ» στη
Θεραπείας από ασθενείς που
λιαστεί το 87% των γιατρών, το 66% των
εργαζόμενοι στις εννέα δομές, τα ανοιχτά
Θεσσαλονίκη, τόσο στα νοσοκομεία όσο
διασωληνώνονται. Πρόκειται για
νοσηλευτών και το 63% των διοικητικών
προγράμματα και τα έξι παραρτήματα του
και στις άλλες δημόσιες δομές Υγείας τα
ανεμβολίαστους πολίτες, μεταξύ
υπαλλήλων. Στις παραπάνω περιπτώσεις
κέντρου είναι ελάχιστοι. Όπως σημειώνει
ποσοστά εμβολιασμού γιατρών είναι ικανο
αυτών και νέοι ηλικίας 18-39
βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Για πα
η ίδια, από τους συνολικά 540 υπαλλή
ποιητικά, χαμηλότερα ωστόσο παραμένουν
ετών. Οι ειδικοί αναφέρουν πως
ράδειγμα, το ποσοστό εμβολιασμού στο νο
λους, 24 δεν εμβολιάστηκαν και τέθηκαν
ακόμα και σήμερα τα ποσοστά εμβολια
επισήμως η χώρα μας βρίσκεται
σοκομείο «Άγιος Παύλος» ξεπερνά το 90%.
σε καθεστώς αναστολής, 12 αναμένουν την
σμού του νοσηλευτικού, διοικητικού και
στο τέταρτο κύμα της πανδημίας
Προβληματισμός, σύμφωνα με πηγές του
αξιολόγησή τους από την αρμόδια τριμελή
λοιπού προσωπικού, λίγα εικοσιτετράωρα
-την περασμένη βδομάδα
υπουργείου, υπάρχει κυρίως για τα νοσοκο
επιτροπή της Υγειονομικής Περιφέρειας
πριν καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός
καταγράφηκε και αρνητικό ρεκόρ
μεία και τις μονάδες Υγείας στην επαρχία
όπου υπάγεται διοικητικά το Κέντρο. Σε
όλων των εργαζομένων στην Υγεία. Στελέχη
ημερήσιων κρουσμάτων από την
και όχι τόσο για τις μεγάλες πόλεις, καθώς
ό,τι αφορά τις τριμελείς επιτροπές πλη
του υπουργείου Υγείας, πάντως σχολιάζουν
εμφάνιση της πανδημίας στην
εκεί, το ποσοστό του ανεμβολίαστου προ
ροφορίες θέλουν να απορρίπτεται σχεδόν
πως οι επόμενες δύο ημέρες είναι εξαιρετι
Ελλάδα, με το 90% νέων ασθενών
το 95% των αιτήσεων που υποβάλλουν οι
σωπικού παραμένει μεγάλο λίγες ώρες πριν
κά σημαντικές, καθώς υπάρχει η εκτίμηση
με κορονοϊό να μολύνονται από την
εργαζόμενοι, που είναι υποχρεωμένοι να
ο εμβολιασμός γίνει υποχρεωτικός.
πως υπό τον φόβο της αναστολής αρκετοί
νέα μετάλλαξη «Δ».
εμβολιαστούν.
δύσπιστοι ή διατακτικοί υγειονομικοί που
Υπάρχουν ωστόσο, περιφέρειες της χώρας

Σ

Διαδικασίες fast track
για να καλυφθούν
τα κενά στα νοσοκομεία

Διπλασιάστηκαν
κρούσματα
και εισαγωγές

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Η κυβέρνηση ζυγίζει το
πολιτικό κόστος
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Επιφάνεια 710.5 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-08-2021

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ερχεται επέκταση
ίων υποχρεωτικών
εμβοΡιασμών
Τι ειπώθηκε στον
πρωινό καφέ του Μαξίμου
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΜΠΙΖΗ · ΣΕΛ. 6

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Η κυβέρνηση ζυγίζει το πολιτικό κόστος
1
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-08-2021

Χαμηλά τα ποσοστά στα σώματα ασφαλεία$
Είναι κοινό μυστικό π cos στην κυβέρνηση δεν θέλουν να έχουν απένα
ντι tous tous εργαζόμενοί στα σώματα ασφάλεια για πολλοί^ προφανεί$ και αμιγάκ πολίτικοι^ λόγου$. Για αυτόν τον λόγο, δεν έχει παρθεί
ακόμα η οριστική απόφαση για να γίνει υποχρεωτικόϊ ο εμβολιασμοί
tous, όμα» φαίνεται ncos αυτό εξετάζεται πολύ σοβαρά...
«Δεν γίνεται να ελέγχουν την τήρηση των μέτρων και τα πιστοποιη
τικά εμβολιασμού άνθρωποι που είναι ανεμβολίαστοι» λένε χαρακτη
ριστικά κάποια γαλάζια στελέχη που είναι υπέρ Tns επέκτασή Tns υποχρεωτικότητα5.
Στην Ελληνική Αστυνομία φαίνεται ncos έχει εμβολιαστεί περίπου
το 60%. Πηγέί ms ΕΛ.ΑΣ. είπαν ncos αν αφαιρεθούν όσοι Βρίσκονται
σε άδεια μακράί διαρκεία5, όσοι υπηρετούν στο εξωτερικό και όσοι
έχουν νοσήσει, τότε το ποσοστό των μη εμβολιασμένων περιορίζεται
περίπου στο 30%.
Στην κυβέρνηση ξέρουν πολύ καλά ncos αν επιβάλλουν τον υποχρε
ωτικό εμβολιασμό στην αστυνομία, ένα μεγάλο μέρθ5 -αν όχι όλο- αυτού
του 30% θα αντιδράσει. Και πάλι όμακ, επειδή oncos είπαμε τίποτα δεν
γίνεται xcopis να ζυγισθεί η διαφορά πολιτικού οφέλου5-κόστου5, στην
κυβέρνηση υπολογίζουν ότι αυ’ό το 30% δεν ...είναι κοντά στη ΝΔ.
Και επίση5 θεωρούν ncos οι εμβολιασμένοι αστυνομικοί θα ικανο
ποιούνταν αν συναναστρέφονταν μόνο με εμβολιασμένου5 συναδέλ-

cpous TOUS.
Το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση είναι το ότι είναι πολύ δύσκολη
η αναπλήρωση όσων τελικά αρνηθούν τον εμβολιασμό. Και για αυτόν
ακριβό» τον λόγο, μαθαίνουμε ότι θα προηγηθεί μία επιχείρηση πειθού5 npos αυτήν την κατηγορία των εργαζομένων...

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Η κυβέρνηση
ιονίζει το πολιτικό κόστος

Αντιδρούν οι υγειονομικοί

Τι λένε στον
«πρωινό καφέ»,
του Μαξίμου *
Γιατί διστάζουν
να επιβάλλουν
το μέτρο
στα σώματα
«*■*

ασφαλές
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ το έχει πάρει απόφαση και δεν πρό
κειται να υποχωρήσει. Θα επιμείνει στον υποχρεωτι
κό εμβολιασμό για συγκεκριμένε5 κατηγορίε5 εργαζο
μένων και σύμφωνα με ασφαλει^ και διασταυρωμένε5
πληροφορίε5 Tns Κυριακάτικη5 Kontranews, στο Μέγα
ρο Μαξίμου συζητείται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να
επεκταθεί το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε
ολόκληρο τον δημόσιο τομέα και στα σώματα ασφαλεί-

σκειται στη ΝΔ.
«Αυτοί που πιθανόν θα αντιδράσουν και που θα κατέΒουν στον δρόμο και θα διαμαρτυρηθούν κατά των εμβο
λιασμών δεν θα ψήφιζαν ούτα» ή άλλα» Μητσοτάκη» λένε
άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα μέσα και
γύρω από το Μαξίμου.

as (αστυνομία, OTparas, λιμενικό, κλπ). Ektos από αυτό, ο
nabpYos Γεραπετρίτπ5 είπε ncos είναι ανοιχτό και το ενδε

Υποχρεωτικ05 είναι πλέον ο εμβολιασμ05 για όλο το
προσωπικό όλων των μονάδων cppoviiBas ηλικιωμέ
νων, ατόμων με αναπηρία, των ιδιωτικών και δημόσι
ων δομών Υγεία5 (διαγνωστικά κέντρα, αποκατάσταons, κλινικέ5, νοσοκομεία, δομέ5 πρωτοβάθμια5 φροVTi6as Υγεία5, νοσηλεία5 και ΕΟΔΥ) και για όλο το προ

χόμενο να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα και otous εργα
ζόμενοί Tns εστίασή.
Μαθαίνουμε ncos το θέμα έχει απασχολήσει πολύ τον
«πρωινό καφέ» του Μεγάρου Μαξίμου και ncos η κυβέρ
νηση έχει υπολογίσει το πολιτικό κόσκ» που θα έχει μία
τέτοια απόφαση.
Επειδή στην πολιτική, και ειδικά σε κορυφαίο επίπε
δο, τίποτα δεν γίνεται xcopis να προσμετράται το kootos
από κάθε κίνηση, στην κυβέρνηση θεωρούν ncos η επιλο
γή να επιβάλλουν τον εμβολιασμό σε ορισμένε5 επαγγελματικέ5 κατηγορίε5 ικανοποιεί το ακροατήριο που πρό-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ποιοι υποχρεώνονται να εμβοϋιοιστούν

σωπικό του ΕΚΑΒ.
Στο καθεστα» ms υποχρεωτικότητα5 μπαίνουν και οι
ιδιώτε5 γιατροί και οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι απειλού
νται με πρόστιμα.
Εξαιρούνται του εμβολιασμού όσοι έχουν νοσήσει ενπί»
έξι μηνών και όσοι έχουν αποδεδειγμένοι» λόγου5 υγεία5
που tous εμποδίζει τη διενέργεια του εμβολιασμού.

Περίπου 20.000 υγειονομικοί σε νοσοκομεία και μονάδε5 πρωτοΒάθμια5 cppovri6as υγεία5 δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα και κινδυνεύουν
με αναστολή εργασία5. Η αλήθεια είναι ncos στην περίπτωση που χιλιά&es υγειονομικοί τεθούν σε αναστολή, τότε αναμένεται να δημιουργηθεί μια τεράστια τρύπα στο σύστημα υγεία5, η οποία θα προκαλέσει
πολλά προβλήματα, την ώρα μάλιστα που πολλέ5 δομέ5 είναι υποστελεχωμένε5. Από την κυβέρνηση πόντοι εμφανίζονται σίγουροι ncos θα
καλυφθούν τα κενά.
«Πετιούνται στον δρόμο xcopis μισθό, ενώ επί 19 μήνε5 βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή, σώζουν ασθενεί5, τηρούν τα μέτρα αλλά φοβού
νται να εμβολιαστούν» λέει από τη μεριά του ο πρόεδρο5 Tns ΠΟΕΔΗΝ,
Μιχάλη5 HavvaKos και ζητά παράταση Tns αναστολή5, προκειμένου να
πειστούν όσοι δεν έχουν ακόμα κάνει το εμβόλιο.
Ο ίδιο5 αμφισβήτησε τα στοιχεία που κάνουν λόγο για 20 χιλιάδε5
ανεμβολίαστου5, αφού υποστήριξε ncos αυτά δεν περιλαμβάνουν tous
υγειονομικού5 που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Όπα» υποστή
ριξε, το πραγματικό νούμερο ανέχεται otous 10 χιλιάδε5...

«Προσφεύγουμε στο ΣιΕ»
«Δεν θα κάνουμε αγωγέ5 ή μηνύσει. Σκώω» μου να προστατέψω tous
πελάτε5 μου από την αναστολή εργασία5. Προσφύγουμε στο ΣτΕ με επι
χείρημα ότι εφόσον τηρούμε όλα τα μέτρα npooTaoias, και αφού δεν
υπάρχουν στα νοσοκομεία κρούσματα από υγειονομικού$, το να μην επιλέξεΰ ηπιότερα μέσα και να καταφύγε» στην αναστολή εργασία5 άνευ
αποδοχών, είναι παραβίαση του δικαιώμακ» εργασία5 και παραβία
ση Tns apx0s Tns αναλογικότητα5» λέει ο δικηγόρο5 Nikos Διαλυνά$, ο
onoios υπερασπίζεται ανεμβολίαστοι υγειονομικού5...
Αλλά και για αυτό, μαθαίνουμε ότι στην κυβέρνηση δεν ανησυχούν...
Μέχρι στιγμήε, έχουμε ήδη δύο δικαστή αηοφάσε» υπέρ Tns αναστολήε εργασία5 ανεμβολίαστων.
Η πρώτη εκδόθηκε από δικαστήριο του Βόλου, anoppimovTas
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Η δεύτερη ήρθε από το Κιλκί5, όπου το
Μονομελέ5 Πρωτοδικείο έκρινε συνταγματικό το μέτρο για την υπο
χρεωτικότητα των εμβολιασμών, anoppimovTas αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων που κατέθεσε εργαζόμενη στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπί
τι» του Δήμου naiovias.
Oncos και να έχει, η απόφαση να επιμείνει η κυβέρνηση στην υπο
χρεωτικότητα είναι ειλημμένη, κάτι που σίγουρα θα εντείνει την κοινωνι
κή αναταραχή και τη δυσαρέσκεια εν05 μεγάλου τμήμακ» Tns Koivcovias.
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 Εμβόλια: Πολύ πιθανή η τρίτη δόση για όλους Αντιδρά η ΕΕ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Επιφάνεια 1034.17
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-08-2021

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εμβήθια: Ποϋύ πιθανή η τρίτη
δόση για ήθους
• Αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση
• «Κινδυνεύουν και τα παιδιά»
λένε οι επιστήμονε$

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εμβόλια: Πολύ πιθανή η τρίτη δόση για όλους - Αντιδρά η ΕΕ
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

29-08-2021

ΚΟΡΟΝΟΪΟΙ
ανθρώπους 18 έως 39 ετών» είπε από

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΜΠΙΖΗ

τη μεριά του ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τονίζοντας πως από την πανδημία

ια καθημερινότητα με αρκετά

κινδυνεύουν και οι νεότερες ηλικίες...

Μ

εμπόδια και πολλούς περιορι

Εκτός από αυτό, οι άδικοί σημειώ

σμούς θα βιώνουν από πς 13

νουν πως οι νέοι αποτελούν εστίες μετά

Σεπτεμβρίου οι ανεμβολίαστοι πολίτες

της χώρας, με την κυβέρνηση να προ

δοσης του ιού, λόγω της καθημερινό-

σπαθεί με αυτόν τον τρόπο, να τους

τητάς τους, όπου έρχονται σε επαφή με

ωθήσει στο να εμβολιαστούν.

πολλούς ανθρώπους. Κάθε νέος ηλικί

Εκτός από την αναστολή εργασί

ας 18-40 ετών λέγεται όη μεταδίδει τη

ας για τις γνωστές ομάδες εργαζομέ

νόσο σε δύο με τρεις φορές περισσότε
ρα άτομα, σε σχέση με ης άλλες ηλικίες.

νων, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει
να κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ κάθε

Η τρίτη δόση

εβδομάδα. Υποχρεωτικά δύο τεστ την

Είναι ήδη γνωστό πως στην Ελλάδα,

εβδομάδα θα πρέπει να κάνουν οι ανεμ-

η τρίτη δόση θα χορηγηθεί σε όσους

βολίαστοι εκπαιδευτικοί, οι ακαδημα
ϊκοί και οι εργαζόμενοι σε τουρισμό,

έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, σε
όσους υποφέρουν από νεφρική ανε

εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφι

πάρκεια, σε όσους νοσούν από καρ

κές, θεατρικές, μουσικές και χορευτι

κίνο, στους ανοσοκαταστελμένους, σε

κές παραγωγές.
Επίσης, η είσοδος σε κλειστούς

όσους πάσχουν από αυτοάνοσα νοσή
ματα, σε όσους ζουν με την HIV και σε

χώρους εστίασης, διασκέδασης και

όσους λαμβάνουν κορηζόνη πάνω από

στα γήπεδα θα γίνεται μόνο σε εμβολι

20 mg ημερησίως.

ασμένους και προσφάτως νοσήσαντες,
ενώ για θέατρα και σινεμά θα απαιτεί
ται εργαστηριακό τεστ για τους μη εμβο
λιασμένους.

TeXos τα δωρεάν τεστ

Εμβόλια: Πολύ πιθανή η τρίτη
δόση για oXous - Αντιδρά η ΕΕ

ει το ενδεχόμενο να χορηγηθεί τρί
τη δόση σε όλους! Αλλωστε, στο πρό

• «Κινδυνεύουν και τα παιδιά» λένε οι επιστήμονεδ

ριξε πως θα χορηγηθεί σύντομα τρίτη
δόση και για όσους έκαναν νωρίς τους

Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα
δωρεάν rapid test θα γίνονται μόνο για
τους εμβολιασμένους! Οι ανεμβολίαστοι
δεν θα μπορούν να προσέρχονται σε
δημόσιες δομές για να πραγματοποι
ούν δωρεάν τεστ ούτε και πριν ταξιδέ
ψουν... Δωρεάν self τεστ θα δίδονται
μόνο σε μαθητές.

• Στην τσέπη των ανεμβολίαστων στοχεύει η κυβέρνηση
• Προειδοποιήσει για 10.000 κρούσματα τη μέρα

Πάντως, ο καθηγητής Γκίκας
Μαγιορκίνης είπε πως δεν αποκλεί

σφατο παρελθόν επιστήμονες έχουν
πει πως είναι πολύ πιθανό να κάνουμε
το εμβόλιο κάθε χρόνο... Από τη μεριά
του, ο Μάριος Θεμιστοκλέους υποστή

εμβολιασμούς τους.

Δεν έχει εγκρίνει ακόμα ο
ΕΜΑ την τρίτη δόση

Προφανώς και η κυβέρνηση, εκτός

Γία το ενδεχόμενο αυξημένων νομικών

από την ταλαιπωρία και τον αποκλει

κινδύνων από τη χορήγηση ενισχυτι-

σμό από δραστηριότητες της κοινω

κών δόσεων (σε περίπτωση παρενερ-

νικής ζωής, στοχεύει και στην τσέπη
των ανεμβολίαστων, αφού από τις 13

το ΕΣΥ έκρουσε η Μίνα Γκάγκα, λέγο

εμβολιαστούμε. Μάλιστα, αποκάλυψε

γειών) προειδοποιεί χώρες και φαρμα
κοβιομηχανίες η ευρωπαϊκή Επιτρο

Σεπτέμβρη θα επωμίζονται το κόστος

ντας πως έχουν σχεδόν σταματήσει οι

όη πηγαίνουν στα νοσοκομεία ολόκλη

πή, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη

άλλες λειτουργίες του Σωτηρία προκειμένου να νοσηλευθούν ασθενείς

ρες οικογένειες με κορωνοϊό, ενώ υπάρ
χουν και 13 μωρά που νοσηλεύονται.

έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανι
σμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

του rapid τεστ, το οποίο στο εξής θα
είναι 10 και όχι 20 ευρώ. Η κυβέρνηση
επιμένει πως αυτό το πλαφόν θα παραμείνει, παρά τις αντιδράσεις των ιδιω
τικών διαγνωστικών κέντρων.

Γιατί από 13 Σεπτέμβρη
Τα νέα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν άμε
σα, διόη «απαιτείται ένας χρόνος προ
σαρμογής στις νέες συνθήκες από τη
μια, και είναι ένας ικανός χρόνος για να
δούμε τη λειτουργία αυτών των μέτρων
ενθάρρυνσης από την άλλη» λένε τα
κυβερνητικά στελέχη.
Δύο τα κρατούμενα:
Ο «χρόνος προσαρμογής» προφα
νώς και δεν είναι σοβαρό επιχείρημα,
διότι στο παρελθόν πολύ πιο δραστι
κά μέτρα εξαγγέλθηκαν και υλοποιή

«Φέτοδ η πανδημία
ενδιαφέρει
περισσότερο ία
παιδιά... Λέγαμε
πέρυσι όχι είχαν
ασυλία από τον
κορωνοϊό, αλλά
cpeios η μετάλλαξη
Δέλτα δεν χαρίζει
σε κανέναν».
«Κινδυνεύουμε»
Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο
ΕΚΠΑ, Νίκος θωμαΐδης προειδοποί
ησε για τεράστια διασπορά του κορω-

με κορωνοϊό.

Στις ΗΠΑ, κυριολεκτικά καλπά

Ο ΕΜΑ έχει τονίσει πως χρειάζε

Το 90% που νοσηλεύονται στον
Ευαγγελισμό δεν έχουν κάνα το εμβό

ζουν τα κρούσματα στις παιδικές ηλι

ται περισσότερα δεδομένα πριν μπο

κίες. .. Την εβδομάδα 12 με 19 Αυγού-

λιο, είπε ο Διευθυντής της Πνευμονολο-

στου εμφανίστηκαν περισσότερα από

ρέσει να εγκρίνει τη χρήση ενισχυτικών δόσεων. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές

γικής κλινικής του νοσοκομείου, Γιώρ-

180.000 κρούσματα σε παιδιά.

χώρες ετοιμάζονται να προχωρήσουν

γος Μπουλμπασάκος.
νότητας βασίζεται στο γεγονός όη μέσα
σε δύο μόνο εβδομάδες ο αριθμός των
νέων νοσηλαών αυξήθηκε κατά 25%.

«Κινδυνεύουν και τα
παιδιά...»
«Φέτος η πανδημία ενδιαφέρει περισ
σότερο τα παιδιά... Λέγαμε πέρυσι ότι
είχαν ασυλία από τον κορωνοϊό, αλλά
φέτος η μετάλλαξη Δέλτα δεν χαρίζει

θηκαν άμεσα. Η αλήθεια είναι πως με

σε κανέναν» είπε ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης και συμπλήρωσε: «Σχε

όλα τα παραπάνω, η κυβέρνηση επι

λιασμοί θα φτάσουμε στα 10.000 κρού

χειρεί να «τρομάξει» τους ανεμβολία-

σματα ημερησίως...»
Ο καθηγητής Επιδημιολογίας, Γιάν

δόν τα 3 στα 100 παιδιά που θα νοσή
σουν με ή χωρίς συμπτώματα έχουν
πιθανότητες για μήνες να ταλαιπωρού

στους και να τους ωθήσει στο να εμβο
20 ημερών. Επίσης, δεν θα μπορούσε
να επιβάλλει περιορισμούς στην εστί
αση εν μέσω της κορύφωσης της του
ριστικής περιόδου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νης Ιωαννίδης εκτίμησε ότι μέχρι την
επόμενη άνοιξη «θα φτάσουμε και ίσως
ξεπεράσουμε τους 20.000 νεκρούς»

σύντομα σε χορήγηση τρίτων δόσεων.

Η αγωνία της επιστημονικής κοι

νοϊού μέσα στον Σεπτέμβριο, καθώς
όπως είπε «εάν δεν ενταθούν οι εμβο

λιαστούν, δίνοντας τους ένα περιθώριο

«Μέσα σε μία εβδομάδα χάσαμε έξι

νται με συμπτώματα ειδικά στο νευρι
κό σύστημα (μείωση μνήμης, πονοκε

από την πανδημία...
Τον κώδωνα του κίνδυνου για τη

φάλους κλπ)».
Η κ. Παγώνη τόνισε ότι τα πράγ
ματα θα είναι πολύ δύσκολα από τον

μεγάλη πίεση που αρχίζει να δέχεται

Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αν δεν

«Πιθανό να έρθει μετάλλαξη που
δεν την πιάνουν τα εμβόλια»
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ να εμφανιστεί στο μέλλον
μια παραλλαγή του κορωνοϊού, η οποία θα είναι
ανθεκτική απέναντι στα εμβόλια που έχουμε σήμερα,
εξέφρασε ο Ελληνιισ» καταγωγήs ο CEO ms Pfizer
Άλμπερτ Μπουρλά, στο αμερικανικό δίκτυο Fox.
«Κάθε φορά που εμφανίζεται μια παραλλαγή
παγκόσμια», οι επιστήμονέε μα$ εστιάζουν πάνω
ms και εξετάζουν κατά πόσο αυτή η παραλλαγή
μπορεί να ξεφύγει από την προστασία του εμβολί
ου μα5. Δεν έχουμε εντοπίσει καμία ακόμα, αλλά
πιστεύουμε ότι είναι πιθανό μια μέρα να εμφανιστεί...»
Πάντα», ο iSios είπε ότι ακόμα και αν γίνει αυτό, σε διάστημα 95 ημερών
θα μπορεί να κατασκευαστεί αποτελεσματικό εμβόλιο έναντι aums ms μετάλ
λαξή. Και όλα αυτά την ώρα που έρευνε$ λένε πακ τα εμβόλια που έχουμε στη
διάθεση μα$ προστατεύουν κατά 66% από τη μετάλλαξή Δέλτα, όταν η αποτελεσματικότητα ξεπερνούσε το 90% στο αρχικό στέλεχο$.
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ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Ν. ΤΣΩΛΗ
thtsoli atovima.gr

Απέναντι στη σαρωτική,
πρωτόγνωρη πανδημία του
νέου κορωνόίού η οποία
έχει μπει στη ζωή μας εδώ
και περισσότερο από ενάμι
σι έτος (και δεν λέει να μας
αφήσει) η επιστήμη απάντη
σε δυναμικά, χαρίζοντάς
μας στον χρόνο-ρεκόρ των
11 μηνών αποτελεσματικά
και ασφαλή εμβόλια - όταν
υπό φυσιολογικές συνθήκες
η ανάπτυξη εμβολίων απαι
τεί 10-15 έτη. Οι ερευνητι
κές προσπάθειες όμως συ
νεχίζονται αμείωτες τόσο σε
ό,τι αφορά την επικαιροποίηση των υπαρχόντων εμβο
λίων ώστε να προσφέρουν
προστασία ενάντια στα νέα,
επικίνδυνα στελέχη του ιού
όσο και σε ένα άλλο μέτω
πο: εκείνο που αφορά τη
δημιουργία νέων... εμβολιασπκών «συνταγών», οι
οποίες θα καλύπτουν δια
φορετικές, ακάλυπτες ως
σήμερα ανάγκες.
Εμβόλια που υπόσχονται
αποτελεσματικότερη επα
γωγή της κυτταρικής ανο
σίας του ανθρώπινου οργα
νισμού, χαρίζοντας ευρεία
προστασία ενάντια σε πολ
λά στελέχη του SARS-CoV-2
ταυτοχρόνως (υπάρχοντα
αλλά και αναδυόμενα στε
λέχη τα οποία αποτελούν,
και θα συνεχίσουν να απο
τελούν, έναν μεγάλο απει
λητικό παράγοντα στη μάχη
για πάταξη της πανδημίας),
εμβόλια εισπνεόμενα που
θα μπορούν να χορηγούνται
εύκολα ακόμη και σε όσους
φοβούνται τις βελόνες, εμ
βόλια σε μορφή χαπιού, τα
οποία όπως και αυτά που
εισπνέονται δεν χρειάζο
νται ιδιαίτερες συνθήκες
συντήρησης και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ακόμη
και σπς αναπτυσσόμενες
χώρες που βρίσκονται πολύ
πίσω στους εμβολιασμούς.
Ας δούμε κάποιες από τις
βασικότερες «συνταγές» εμ
βολίων ενάντια στον SARSCoV-2 που... μαγειρεύονται
αυτή τη στιγμή σε εργαστή
ρια ανά τον κόσμο - ένας
λόγος παραπάνω αφού το
ερευνητικό αυτό μέλλον θα
γίνει αργά ή γρήγορα το πα
ρόν μας καθώς ολοένα και
περισσότεροι ειδικοί ανα
φέρουν ότι θα πρέπει να
μάθουμε να συμβιώνουμε
με τον ιό (και πιθανότατα να
εμβολιαζόμαστε σε τακτά
χρονικά διαστήματα ενα
ντίον του).

Εισηνεύοτε,
εμβολιαστείτε,
τελειώσατε
Το σλόγκαν για την προ
ώθηση του εμβολιασμού
ενάντια στον νέο κορωνοϊό σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της δικής
μας, είναι ότι... είναι στο
χέρι μας να τελειώσουμε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΝΕΕΣ «ΣΥΝΤΑΓΕΣ» ΕΜΒΟΛΙΩΝ...
ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Εισπνεόμενα εμβόλια, εμβόλια σε μορφή χαπιού, εμβόλια που προσφέρουν
αποτελεσματικότερη κυτταρικό ανοσία. Ερευνητές ανά τον κόσμο
ετοιμάζουν την επόμενη γενιά εμβολίων για τον νέο κορωνοϊό με στόχο
να παράσχουν ευρύτερη προστασία στον πληθυσμό και πιο εύχρηστα
σκευάσματα σε όσους τα έχουν ανάγκη
την πανδημία (αφού στο
χέρι, για την ακρίβεια στο
μπράτσο, γίνεται το σω
τήριο τσίμπημα). Ωστόσο
ίσως στο μέλλον το σλό
γκαν να μετατραπεί στο...
είναι στη μύτη ή στο στόμα
μας το να ελέγξουμε τον σαρωτικό νέο κορωνοϊό. Και
αυτό διότι διαφορετικές
επιστημονικές ομάδες και
φαρμακευτικές εταιρείες
έχουν στραφεί προς τα εισπνεόμενα εμβόλια για τον
SARS-CoV-2, ορισμένα εκ
των οποίων βρίσκονται ήδη
σε κλινικές δοκιμές σε αν
θρώπους. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι από τα περισ
σότερα από 100 εμβόλια
ενάντια στον νέο κορωνοϊό
τα οποία βρίσκονται αυτή
τη στιγμή σε κλινικές με
λέτες που αναγνωρίζονται

από τον Παγκόσμιο Οργα
νισμό Υγείας (ΠΟΥ), οκτώ
είναι εισπνεόμενα εμβόλια
τα οποία χορηγούνται από
τη μύτη.
Τα εισπνεόμενα εμβόλια εί
ναι σχεδιασμένα ώστε να
επάγουν διαφορετικού τύ
που ανοσολογική απόκριση
σε σύγκριση με τα ενέσιμα.
Συγκεκριμένα, τα ενέσιμα
εμβόλια επάγουν συστημική ανοσολογική απόκριση
η οποία δεν στοχεύει μόνο
την περιοχή την οποία έχει
πλήξει το παθογόνο. Τα εισπνεόμενα εμβόλια όμως
επάγουν τοπική ανοσολογική απόκριση στοχεύοντας
αποκλεισακά τους βλεννο
γόνους στη μύτη, στον λαι
μό και στους πνεύμονες, οι
οποίοι αποτελούν και τις
«πύλες εισόδου» των ιών

του αναπνευσπκού όπως ο
SARS-CoV-2. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την παραγω
γή ελαφρώς διαφορετικών
αντισωμάτων από εκείνα
που παράγονται στο αίμα
- ονομάζονται ανοσοσφαιρίνες Α και είναι άκρως ση
μαντικές για την προστασία
του αναπνευσπκού συστή
ματος από λοιμώξεις. Συγ
χρόνως όμως, όπως έχουν
δείξει πειράματα σε ζώα,
αυτού του είδους τα εμβό
λια είναι ικανά να επάγουν,
τουλάχιστον σε κάποιες πε
ριπτώσεις, και συστημική
ανοσία.

I Ενθαρρυντικά
τα πρώτα
αποτελέσματα
Μάλιστα, δύο άκρως ενθαρ
ρυντικές, σε ό,τι αφορά την

επαγωγή ισχυρής ανοσολογικής απόκρισης, μελέτες
σε ζώα δημοσιεύθηκαν από
διαφορετικές ερευνητικές
ομάδες μέσα στον Ιούλιο.
Σπς αρχές του μήνα ερευ
νητές του Πανεπιστημίου
της Αϊόβα ανέφεραν με δη
μοσίευσή τους στην επιθε
ώρηση «Science Advances»
άπ δοκίμασαν σε ποντίκια
ένα εισπνεόμενο μονοδοσικό εμβόλιο το οποίο εί
ναι παρόμοιο με εκείνα που
χρησιμοποιούνται ενάντια
στην εποχική γρίπη - το συ
γκεκριμένο εμβόλιο μπορεί
να συντηρηθεί σε ψυγείο
για τουλάχιστον τρεις μήνες.
Το εμβόλιο χρησιμοποιεί ως
φορέα έναν αβλαβή ιό της
παραγρίπης (parainfluenza
virus 5, PIV5), ο οποίος και
μεταφέρει την πρωτεΐνη-

ακίδα του νέου κορωνοϊού στα κύτταρα με στόχο
την επαγωγή ανοσολογικής
απόκρισης. Ο ιός PIV5 εί
ναι συγγενής των ιών του
κοινού κρυολογήματος μολύνει εύκολα τους αν
θρώπους, χωρίς όμως να
προκαλεί σοβαρή νόσηση.
Οπως έδειξαν τα πειράματα
στα ποντίκια, το εισπνεόμενο εμβόλιο των ειδικών του
Πανεπιστημίου της Αϊόβα
οδήγησε σε ισχυρή ανοσολογική απόκριση τόσο μέσω
της παραγωγής αντισωμά
των όσο και της επαγωγής
κυτταρικής ανοσίας και πα
ρείχε πλήρη προστασία ενά
ντια σε θανατηφόρες δό
σεις του SARS-CoV-2. Σε
περαιτέρω πειράματα σε
κουνάβια, το εμβόλιο απέ
τρεψε τόσο τη μόλυνση με
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Τα εισπνεόμενα εμβόλια ευνοούν τους μαζικούς εμβολιασμούς αφού δεν
χρειάζονται ειδικές συνθήκες για τη φύλαξη και τη χορήγησή τους. Παράλληλα
αποτελούν μια σωτήρια λύση για τα άτομα που φοβούνται τις βελόνες ενώ
συγχρόνως η δόση χορήγησης είναι συνήθως πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τα
ενέσιμα εμβόλια, γεγονός που μπορεί να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη παραγωγή τους

ΕΠΙΦΥΛΑΙΕΙΣ
Ειδικοί αναφέρουν ότι μπορεί το μέλ
λον να δείχνει προς τα εισπνεόμενα
εμβόλια για τον νέο κορωνοϊό, αλλά
το μέλλον αυτό ίσως να μην είναι τό
σο άμεσο. Χαρακτηριστικό παράδειγ
μα αποτελεί το εισπνεόμενο από τη
μύτη εμβόλιο της αμερικανικής εται
ρείας Altimmune, του οποίου οι δοκι
μές σταμάτησαν καθώς δεν κατάφερε
να επαγάγει ικανοποιητική ανοσολογική απόκριση. Υπάρχουν όμως και
άλλα αναπάντητα ερωτήματα σχετι
κά με αυτά τα πλήρως ανώδυνα εμ
βόλια. Παρότι μελέτες δείχνουν ότι
τα εισπνεόμενα εμβόλια, ιδίως εκεί
να που φυλάσσονται σε μορφή ξηρής
σκόνης, μπορούν να συντηρηθούν σε
σταθερή μορφή για πολύ μεγαλύτε
ρο διάστημα σε σύγκριση με τα ενέ
σιμα εμβόλια που είναι σε υγρή μορ
φή, δεν είναι σίγουρο πόση διάρκεια
ζωής και σταθερότητα μπορούν τελικώς να έχουν. Αλλά και σε ό,τι αφο
ρά τις παρενέργειές τους, μένει να
αποδειχθεί αν προκαλούν λιγότερες
από τα ενέσιμα εμβόλια στο πλαίσιο
μεγάλων κλινικών δοκιμών. Εκφράζο
νται επίσης φόβοι σχετικά με το αν η
χορήγηση των εμβολίων αυτών στους
βλεννογόνους του αναπνευστικού συ
στήματος θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες στους πνεύμονες σε περί
πτωση που προκληθεί υπέρ το δέον
ισχυρή ανοσολογική απόκριση του
οργανισμού των ληπτών.

τον ιό όσο και τη νόσηση.
Σύμφωνα με τους ερευνη
τές, τα πειραματικά αυτά
αποτελέσματα είναι άκρως
υποσχόμενα αφού το συγκε
κριμένο εμβόλιο φαίνεται
όχι μόνο να προλαμβάνει
τη λοίμωξη αλλά να μειώ
νει επίσης σημαντικά και
τις πιθανότητες μετάδοσης
του ιού.
Η δεύτερη μελέτη που ανή
κε σε ερευνητές από τα Πα
νεπιστήμια Northeastern,
Rice και Rutgers και η οποία
δημοσιεύθηκε στα μέσα
Ιουλίου στην επιθεώρηση
«Proceedings of the National
Academy of Sciences)
(PNAS) αφορούσε ένα άλ
λο εισπνεόμενο εμβόλιο,
το οποίο χρησιμοποιεί ως
φορείς τροποποιημένους
βακτηριοφάγους (ή τράγους,
όπως επίσης αποκαλούνται)
- πρόκειται για ιούς που μο
λύνουν βακτήρια αλλά είναι
ασφαλείς για τον άνθρω
πο και οι οποίοι χρησιμο
ποιούνται για την αντιμε
τώπιση των βακτηριακών
λοιμώξεων εδώ και έναν
αιώνα. Στο πλαίσιο αυτής
της νέας εμβολιαστικής
στρατηγικής, οι τράγοι που
περιέχονται μέσα στο εμβό
λιο σε μορφή σπρέι δρουν
ως «επισκέπτες» που... χτυ
πούν την πόρτα του ιστού
των πνευμόνων. Διαθέτουν
ένα «χέρι» με το οποίο θέ
λουν να κάνουν «χειραψία»
με τον πνευμονικό ιστό και
κουβαλούν ένα «σακίδιο»
γεμάτο με ανοσολογικές

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

οδηγίες στην... πλάτη τους.
Οι τράγοι έχουν τροποποιη
θεί έτσι ώστε να περιέχουν
μικροσκοπικά τμήματα της
πρτοτεΐνης-ακίδας του νέου
κορωνόϊού (αυτό το «χέρι»
που αναφέραμε μεταφορι
κά), τα οποία αναγνωρίζο
νται από τα κύτταρα των
πνευμόνων. Δεν πρόκειται
όμως για οποιαδήποτε τμή
ματα της πρτοτεΐνης-ακίδας
αλλά για επιλεγμένους επιτόπους της - τμήματα δηλα
δή στα οποία προσδένονται
τα αντισώματα του λήπτη
του εμβολίου. Με αυτή τη
στρατηγική, ο οργανισμός
δέχεται τμήματα του ιού και
το ανοσοποιητικό σύστημα
εκπαιδεύεται εκ των προτέρων ώστε να είναι έτοιμο να
αντιμετωπίσει τον πραγμα
τικό ιό σε περίπτωση που
εκτεθεί σε εκείνον. Το εμ
βόλιο αυτό δοκιμάστηκε σε
ποντίκια με ενθαρρυντικά
αποτελέσματα. Το επόμενο
βήμα για την ομάδα είναι
να εξετάσει πολύ περισσό
τερους επιτόπους που θα
μπορούσαν να χρησιμοποι
ηθούν στο εμβόλιο ώστε να
πετύχει τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα σε ό,τι αφο
ρά την ανοσολογική από
κριση.

ετραπιγικά
πλεονεκτήματα
στα εκτπνεόμενα
Για ποιον λόγο όμως αρ
κετοί επιστήμονες στρέ
φονται προς την... εισπνεόμενη κατεύθυνση; Διότι

οι κλινικές δοκιμές
και σε ανθρώπους
Ολα αυτά τα διαφαινόμενα πλεονεκτήματα έχουν
οδηγήσει σε μια κούρσα
για ανάπτυξη εισπνεόμενων
εμβολίων, ορισμένα εκ των
οποίων δεν βρίσκονται μό
νο σε φάση μελετών σε ζώα
(όπως στα δύο παραδείγ
ματα που μόλις διαβάσα
τε) αλλά έχουν κάνει και το
μεγάλο βήμα των δοκιμών
σε ανθρώπους. Πρόσφατα
η κινεζική φαρμακευτική
εταιρεία CanSino Biologies
δημοσίευσε αποτελέσματα
κλινικής δοκιμής φάσης I,
σύμφωνα με τα οποία η εισπνεόμενη από το στόμα
εκδοχή του εμβολίου της
Ad5-nCoV που έχει ήδη
λάβει έγκριση για μονοδοσική χορήγηση σε ενέσιμη
μορφή στην Κίνα, στο Πα
κιστάν και στο Μεξικό, προκάλεσε ανοσολογική από
κριση χωρίς παρενέργειες.
Στη δοκιμή συμμετείχαν
130 εθελοντές, ορισμένοι
εκ των οποίων έλαβαν δυο
εισπνεόμενες δόσεις του
εμβολίου με μεσοδιάστη
μα 28 ημερών μεταξύ τους
ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν
μια δόση του ενέσιμου εμ
βολίου και 28 ημέρες αργό
τερα μια δόση του εισπνεόμενου εμβολίου. Με βάση
τα αποτελέσματα, οι δύο
δόσεις του εισπνεόμενου
εμβολίου οδήγησαν σε πα
ραγωγή παρόμοιων επιπέ
δων εξουδετερωτικών αντι
σωμάτων με τη μία δόση
του ενέσιμου εμβολίου. Στη

δε ομάδα που έλαβε αρχικώς ενέσιμο εμβόλιο και
στη συνέχεια εισπνεόμενο
εμβόλιο η παραγωγή εξου
δετερωτικών αντισωμάτων
ήταν πολύ μεγάλη, σύμφω
να με δημοσίευση ερευνη
τών της CanSino, του Ινστι
τούτου Βιοτεχνολογίας του
Πεκίνου και της Ακαδημί
ας Στρατιωτικών Ιατρικών
Επιστημών στην επιθεώρη
ση «The Lancet Infectious
Diseases». «Συμπερασμα
τικά, η εισπνεόμενη εκ
δοχή του Ad5-nCo V είναι
ανώδυνη, απλή, καλά ανε
κτή και ανοσογονική» κα
τέληξαν οι ερευνητές στην
ιατρική επιθεώρηση, σημει
ώνοντας ότι σχεδιάζουν τώ
ρα, με βάση αυτά τα πρώτα
ενθαρρυντικά δεδομένα,
την επόμενη φάση κλινικών
δοκιμών.
Η CanSino δεν είναι όμως
η μόνη που αναπτύσσει εισπνεόμενο εμβόλιο ενάντια
στον SARS-CoV-2. Ερευνη
τές του Πανεπιστημίου του
Χονγκ Κονγκ έχουν σχεδι
άσει ένα εισπνεόμενο εμ
βόλιο 2 σε 1, το οποίο θα
προσφέρει προστασία ενάντια στον νέο κορωνοϊό αλ
λά και στον ιό της γρίπης.
Η ανάπτυξη του συγκεκρι
μένου εμβολίου γίνεται με
τη στήριξη του Συνασπι
σμού για τις Καινοτομίες
Επιδημικής Ετοιμότητας
(Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations,
CEPI).
Και το Πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης έχει ριχθεί στην
εμβολιαστική μάχη χωρίς
βελόνες. Διερευνά αυτή
τη στιγμή την ανοσολογική απόκριση μετά τη ρινι
κή χορήγηση του εμβολί
ου που ανέπτυξε αρχικώς
σε ενέσιμη μορφή με την
AstraZeneca, στο πλαίσιο
κλινικής δοκιμής φάσης I
σε 30 εθελοντές.
Στη Βρετανία διεξάγεται
άλλη μία δοκιμή εμβολίου
σε μορφή ρινικού σπρέι για
τον νέο κορωνοϊό. Η δοκι
μή σχετικά με την ασφάλεια
και την ανοσολογική από
κριση αφορά το εμβόλιο
COVI-VAC, ένα μονοδοσικό, χορηγούμενο από τη μύ
τη, εμβόλιο της αμερικανι
κής εταιρείας Codagenix.
Παρόμοια εμβόλια δοκιμά
ζονται επίσης στην Αυστρα
λία και στην Ινδία.

Εμβόλιο σε χάπι
να το πιεις
(με το ποτήρι)
Εμβόλιο σε μορφή χα
πιού για τον νέο κορωνοϊό βρίσκεται σε διαδικα
σία δοκιμών στο Ισραήλ.
Οι δημιουργοί του νέου
υποψήφιου εμβολίου που
είναι να το πιεις... με το
ποτήρι, από τη φαρμα
κευτική εταιρεία Oramed
Pharmaceuticals, υποστη
ρίζουν ότι το τόσο εύκολο
στη χορήγησή του αυτό εμ
βόλιο θα μπορέσει να βοη
θήσει σημαντικά στην αύξη
ση των εμβολιασμών στον
αναπτυσσόμενο κόσμο.

Οι επιστήμονες της Oramed
ανέπτυξαν μια από του στό
ματος εκδοχή εμβολίου για
τον SARS-CoV-2, η οποία
λαμβάνεται εφάπαξ - η πό
σιμη εκδοχή του εμβολίου
βασίζεται σε υποψήφιο
ενέσιμο εμβόλιο που ανα
πτύχθηκε από την ινδική
εταιρεία Premas Biotech.
Τον περασμένο Μάρτιο η
Oramed είχε ανακοινώσει
ότι το εμβόλιο-χάπι οδήγη
σε σε παραγωγή αντισωμά
των σε χοίρους.
Οι επιστήμονες που ανέπτυ
ξαν το εμβόλιο εκτιμούν ότι
αυτό μπορεί να αποδειχθεί
«θησαυρός» σε χώρες όπως
η Ινδία, όπου μόνο το 5%
του πληθυσμού έχει εμβολι
αστεί μέχρι σαγμής ενάντια
στον νέο κορωνοϊό. Σε δη
λώσεις του στην εφημερίδα
«The Times of Israel» ο Ναντάβ Κιντρόν, διευθύνων
σύμβουλος της Oramed,
ανέφερε ότι η νέα τεχνο
λογία θα μπορεί να εφαρ
μοστεί τόσο για τον βασικό
εμβολιασμό του πληθυσμού
μεγάλου αριθμού χωρών
- και κυρίως εκείνων που
δεν διαθέτουν τα μέσα σω
στής φύλαξης αλλά και το
απαιτούμενο προσωπικό
για τη χορήγηση των «συμ
βατικών» εμβολίων -, αλλά
μπορεί να αποτελέσει και
μια καλή λύση για τη χορή
γηση ενισχυτικών δόσεων
η οποία συζητείται ολοένα
και περισσότερο ανά τον
κόσμο, ειδικά τώρα που το
άκρως μεταδοτικό στέλεχος
Δέλτα «κυριεύει» τον πλα
νήτη - στο Ισραήλ μάλιστα
η χορήγηση ενισχυτικών
δόσεων έχει ήδη ξεκινή
σει σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Οπως ανέφερε
στην ισραηλινή εφημερί
δα ο κ. Κιντρόν, «το πόσι
μο εμβόλιό μας που δεν
χρειάζεται βαθιά κατάψυ
ξη, σε αντίθεση με άλλα
εμβόλια για τον κορωνοϊό,
μπορεί να κάνει τη διαφο
ρά στο αν μια χώρα που
δεν διαθέτει τις κατάλλη
λες υποδομές θα νικήσει
ή όχι την πανδημία. Θα
είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο
κυρίως σε περιοχές που
έχουν πληγεί σε μεγάλο
βαθμό από τον ιό και δεν
έχουν εμβολιάσει ακόμη
τον πληθυσμό τους». Ο κ.
Κιντρόν προσέθεσε επίσης
ότι τα εμβόλια σε μορφή
χαπιού αναμένεται να αποδειχθούν πολύτιμα «όπλα»
και στον «πόλεμο» με τα
συνεχώς αναδυόμενα νέα
παραλλαγμένα στελέχη του
SARS-CoV-2.
Η Oramed έλαβε προσφάτως έγκριση από το Ιατρι
κό Κέντρο Sourasky στο
Τελ Αβίβ για έναρξη κλι
νικής δοκιμής του εμβολίου-χαπιού σε 24 ανεμβολίαστους εθελοντές.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΑΑ
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Οι ερευνητές θα παρακο
λουθήσουν αρχικώς την
ασφάλεια του εμβολίου
καθώς και αν το χάπι οδη
γεί σε παραγωγή αντισω
μάτων και σε ποια επίπεδα.
Πιθανώς τη σπγμή που δια
βάζετε αυτές τις γραμμές η
κλινική δοκιμή να έχει ήδη
ξεκινήσει καθώς αναμενόταν η τελική έγκριση από
το υπουργείο Υγείας του Ισ
ραήλ για τη διεξαγωγή της.
Το νέο από του στόματος
εμβόλιο στοχεύει τρεις πρω
τεΐνες στην επιφάνεια του
SARS-CoV-2 ενώ τα περισ
σότερα εμβόλια στοχεύουν
μόνο μία πρωτεΐνη της επι
φάνειας του ιού. Σύμφωνα
με τον κ. Κιντρόν, το εμβό
λιο της ομάδας του θέτει
στο στόχαστρό του πρω
τεΐνες που δεν τείνουν να
μεταλλάσσονται, γεγονός
που θα του χαρίσει προβά
δισμα αποτελεσματικότητας απέναντι σε νέα στελέχη
του ιού που αναμένεται να
κάνουν την εμφάνισή τους
στο μέλλον.

«Στρατολόγησα»
των Τ κυττάρων

*

Τον δρόμο προς την ανά
πτυξη εμβολίων που θα πα
ρέχουν ευρεία προστασία
ενάντια στα νέα στελέχη
του SARS-CoV-2 έδειξαν
προσφάτως ερευνητές των
Εθνικών Εργαστηρίων για

ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΕ ΧΑΠΙ:
ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΝ... ΦΤΙΙΧΩΝ
τα Αναδυόμενα Μεταδιδό
μενα Νοσήματα (National
Emerging Infectious
Diseases Laboratories,
NEIDL) του Πανεπιστημί
ου της Βοστώνης και του
Ινστιτούτου Broad που έχει
συσταθεί από το ΜΓΓ και το
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Οι
ερευνητές επικεντρώθηκαν
για πρώτη φορά στα προ
ειδοποιητικά σήματα που
χρησιμοποιεί το ανθρώπινο
σώμα ώστε να λάβει βοή
θεια από τα Τ φονικά κύτ
ταρα του ανοσοποιητικού
συστήματος για να εξολοθρεύσει τον ιογενή εχθρό.
Μέχρι σήμερα τα εμβόλια
που έχουν αναπτυχθεί ενά
ντια στον νέο κορωνοϊό
στοχεύουν κατά κύριο λό
γο στην ενεργοποίηση ενός
άλλου τύπου ανοσοκυττάρων, των Β κυττάρων, τα
οποία είναι υπεύθυνα για
την παραγωγή αντισωμά
των. Οπως ανέφεραν οι
ερευνητές σε πρόσφατη
δημοσίευσή τους στην επι
θεώρηση «Cell», η ανάπτυξη
εμβολίων που θα ενεργο
ποιούν τον άλλο «πυλώνα»
του ανοσοποιητπκού συστή
ματος, τα Τ κύτταρα, μπορεί
να αλλάξει το τοπίο σε ό,τι
αφορά την επαγωγή κυττα
ρικής ανοσίας ενάντια στον
SARS-CoV-2, και κυρίως
ενάντια στα καινούργια στε
λέχη του που κάνουν συνε
χώς την εμφάνισή τους.

Οπως σημείωσε ο Μοσάν
Σαΐνι, επίκουρος καθηγη
τής Βιοχημείας του Πανε
πιστημίου της Βοστώνης
και εκ των κύριων συγ
γραφέων της μελέτης, τα
υπάρχοντα εμβόλια για τον
SARS-CoV-2 πιθανώς δεν
διαθέτουν ορισμένα τμή
ματα ιικού υλικού τα οποία
χρειάζονται για να παραχθεί μια «ολισακή» ανοσολογική απόκριση από τον
ανθρώπινο οργανισμό. «Με
βάση τα νέα στοιχεία που
ήλθαν στο φως από τη με
λέτη μας, οι εταιρείες θα
έπρεπε να επαναπροσδιο
ρίσουν τον σχεδίασμά των
εμβολίων τους» είπε ο δρ
Σαΐντ, σύμφωνα μέ δελτίο
Τύπου του Πανεπιστημίου
της Βοστώνης. Ο ερευνητής
και η ομάδα του διεξήγαγαν πειράματα σε ανθρώ
πινα κύτταρα μολυσμένα με
SARS-CoV-2 μέσα σε ένα
από τα εργαστήρια υψίστης
βιοασφαλείας των NEIDL
με στόχο να εντοπίσουν
τμήματα του ιού τα οποία
ενεργοποιούν τα Τ κύτταρα
του ανθρώπινου ανοσοποι
ητικού συστήματος.

Οι κρυμμένες

πρωτεΐνες
του κορωνοΙού
Ας εξηγήσουμε όμως τι
ακριβώς πέτυχαν οι επι
στήμονες των NEIDL και
του Ινστιτούτου Broad. Από

την έναρξη της κορωνο
πανδημίας στις αρχές του
2020 οι ειδήμονες ανά τον
κόσμο ’/νώριζαν την ταυ
τότητα 29 πρωτεϊνών που
παράγονιαι από τον SARSCoV-2 μέσα στα μολυσμένα
ανθρώπινα κύτταρα. Στην
(πανδημική) πορεία ήλθαν
στο φως άλλες 23 πρωτεΐ
νες οι οποίες είναι κρυμμέ
νες στη γενετική αλληλου
χία του ιού. Ωστόσο μέχρι
σήμερα η λειτουργία αυτών
των 23 πρωτεϊνών αποτε
λούσε μυστήριο. Τα νέα ευ
ρήματα του δρος Σαΐνι και
των συνεργατών του απο
κάλυψαν ότι το 25% των
τμημάτων των πρωτεϊνών
που πυροδοτούν την από
κριση του ανθρώπινου ανο
σοποιητικού συστήματος
ενάντια στον SARS-CoV-2
προέρχτται από αυτές τις
κρυμμένες ιικές πρωτεΐνες.
Πώς όμτος το ανοσοποιητι
κό σύστημα ανιχνεύει τμή
ματα των πρωτεϊνών του
ιού αναγνωρίζοντας έτστ
τον εχθρκί ώστε να εξαπο
λύσει επίθεση εναντίον του;
Τα ανθρώπινα κύτταρα πε
ριέχουν μοριακά «ψαλίδια»
που ονομάζονται πρωτεάσες. Οι πρωτεάσες, όταν ο
ιός εισβιϊλλει στα κύτταρα,
κόβουν τμήματα από τις ιικές πρωτεΐνες που παράγονται κατά τη μόλυνση. Αυ
τά τα «κομμάτια» των ιικών
πρωτεϊνών μεταφέρονται

στη συνέχεια στην κυττα
ρική μεμβράνη και ωθού
νται να περάσουν μέσα από
ειδικές «πόρτες» των κυτ
τάρων. Ετσι κολλούν στο
εξωτερικό μέρος των καπά
ρων και μετατρέπονται σε
«σημαίες» πς οποίες μπο
ρούν να αντιληφθούν τα Τ
κύτταρα που κυκλοφορούν
στο αίμα και να εξαπολύ
σουν επίθεση ενάνπα στα
μολυσμένα κύτταρα ώστε
να τα εξολοθρεύσουν. Αυ
τή η απόκριση των Τ κυτ
τάρων είναι πολύ σημα
ντική - όπως διευκρίνισε
ο δρ Σαΐντ έχει φανεί ότι
υπάρχει σύνδεση μεταξύ
της ισχύος της απόκρισης
των Τ καπάρων και της σο
βαρής νόσησης από τον
νέο κορωνοϊό. Σύμφωνα
με την ερευνητική ομάδα,
η καινούργια αυτή ανακά
λυψή μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά στην ανάπτυξη
νέων εμβολίων, τα οποία
θα μιμούνται με πιο ακριβή
τρόπο τη φυσική απόκριση
του ανθρώπινου ανοσοποι
ητικού συστήματος στον ιό.
Είναι επίσης υψίστης ση
μασίας το γεγονός ότι τα Τ
κύτταρα επιτελούν και ένα
επιπλέον πολύτιμο έργο
εκτός από το να καταστρέ
φουν τα μολυσμένα με τον
ιό κύτταρα. «Απομνημονεύ
ουν» τις ιικές «σημαίες» έτσι
ώστε αν ξανασυναντήσουν
το ίδιο στέλεχος του ιού ή

ακόμη και κάποιο άλλο, να
μπορούν να εξαπολύσουν
επίθεση, ισχυρή και ταχεία.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγά
λο πλεονέκτημα των συγκε
κριμένων ανοσοκυττάρων
καθώς ο νέος κορωνοϊός
φαίνεται ότι επιβραδύνει
την ικανότητα των κυττά
ρων που μολύνει να καλέσουν σε... ανοσο-βοήθεια.
«Ο ιός θέλει να παραμείνει
εκτός του ραντάρ του ανο
σοποιητικού συστήματος
για όσο περισσότερο γί
νεται. Οταν γίνει αντιλη
πτός από το ανοσοποιη
τικό θα καταστραφεί και
δεν θέλει να συμβεί κάτι
τέτοιο» εξήγησε ο δρ Σαΐνι.
Και κατέληξε υπογραμμίζο
ντας ότι η μελέτη του ίδιου
και των συνεργατών του δεί
χνει μια νέα, αναβαθμισμέ
νη συνταγή για ανάπτυξη
εμβολίων: αν τα εμβόλια
ενσωματώσουν ορισμένες
από τις νεοανακαλυφθείσες
πρωτεΐνες του SARS-CoV-2,
θα μπορούν να επαγάγουν
ανοσολογική απόκριση η
οποία θα είναι αποτελε
σματική ενάνπα σε μεγά
λο εύρος νέων παραλλαγών
του ιού. Με δεδομένη την
ταχύτητα με την οποία εμ
φανίζονται ακατάπαυσια
καινούργιες παραλλαγές,
τέτοια... νέας κοπής εμβό
λια πιθανώς θα κάνουν τη
διαφορά στην αντιμετώπιση
της πανδημίας.

Πρόσφατα
π κινεζική
φαρμακευτική
εταιρεία CanSino
Biologies
δημοσίευσε
αποτελέσματα
κλινικής δοκιμής
φάσης I, σύμφωνα
με τα οποία η
εισπνεόμενη από
το στόμα εκδοχή
του εμβολίου
της Ad5-nCoV
που έχει ήδη
λάβει έγκριση
για μονοδοσική
χορήγηση σε
ενέσιμη μορφή
στην Κίνα, στο
Πακιστάν και
στο Μεξικό,
προκάλεσε
ανοσολογική
απόκριση χωρίς
παρενέργειες
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