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Τον Απρίλιο θα έχει ΟΛΙΑΣΤ
εμβολιαστεί! το 20%
ο 20%ίου πληθυσμού υπολογίζε
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ται να έχει εμβολιαστεί έως το τέ
mgeorganta@e-typos.com
λος Απριλίου, όπως επισημάνθηκε
κατά τη χθεσινή τακτική ενημέρωση «Ελευθερία»
στο
τις 725.000. Τα ραντεβού
υπουργείο Υγείας για την εμβολιαστική
που κλείνονται παρουσιάζουν αυξητική
κάλυψη. Οι εμβολιασμοί ξεπερνούν τις τάση. Πιο αναλυτικά, έχουν προγραμμα
725.000 και η χώρα μας έχει ανέβει στην τιστεί 1.420.000 ραντεβού, από τα οποία
τέταρτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευ τα 600.000 αφορούν στην πρώτη δόση.
ρωπαϊκής Ενωσης στον ημερήσιο αριθμό
Για το Μάρτιο έχουν κλειστεί 720.000
εμβολιασμών. Η επιχείρηση «Ελευθερία»
ραντεβού, τα 170.000 από τα οποία είναι
προχωρά βάσει προγράμματος και επι για την ηλικιακή ομάδα 60 - 64 ετών και
κρατεί αισιοδοξία ότι η επάνοδος στην τα 550.000 για τις υπόλοιπες ομάδες του
κανονικότητα δεν είναι μακριά. Ηδη η
πληθυσμού. Ειδικά για τους πολίτες 60 επίπτωση του κορονοϊού στους ηλικιωμέ
64 ετών, που εμβολιάζονται με το εμβόλιο
νους είναι εμφανής με μείωση των νέων της Astrazeneca, έχουν εμβολιαστεί ήδη
περιστατικών σε αυτούς. Παράλληλα,
70.000 άτομα και έχουν προγραμματιστεί
προκαταρκτικά αποτελέσματα μελέτης
ραντεβού για τον εμβολιασμό 300.000
των αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό
πολιτών.
που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Αθηνών
δείχνουν ότι περίπου τα μισά άτομα
Αναπλήρωση
ηλικίας άνω των 85 ετών αναπτύσσουν Αυτή την εβδομάδα θα αναπληρωθούν
αντισώματα μετά την πρώτη δόση του τα ραντεβού που χάθηκαν εξαιτίας της
εμβολιασμού.
κακοκαιρίας την προηγούμενη εβδομάδα.
Προχθές, Κυριακή, όταν και άνοιξαν τα εμΣτοιχεία για τους 80-85
βολιαστικά κέντρα κατ’ εξαίρεση, πραγμα
Περισσότερα από 100.000 άτομα ηλικίας τοποιήθηκαν 4.000 εμβολιασμοί, ενώ από
80-85 ετών έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον χθες επαναπρογραμματίζονται τα ραντεβού
με την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ εί
και των πολιτών 60 - 64 ετών καθώς και
ναι προγραμματισμένα 110.000 ραντεβού,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα χθες ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος
Θεμιστοκλέους. Πρόκειται για το 50% των
άτομα στη χώρα pas έχουν
πολιτών αυτής της ηλικιακής ομάδας.
«Βλέπουμε και στη δική μας χώρα να
πάρει μέχρι τώρα το εισιτήριο
μειώνεται το επιδημιολογικό φορτίο στις
για την «Ελευθερία»
μεγάλες ηλικίες και μέχρι στιγμής έχουμε
έναν πολύ χαμηλό αριθμό ατόμων τα οποία
όσων είναι να εμβολιαστούν στα μεγάλα
έχουν νοσήσει και έχουν εμβολιαστεί - και
εμβολιαστικά κέντρα, στη Helexpo Αθηνών
αυτό κυρίως αφορά περιστατικά μεταξύ
και στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Οι
της πρώτης και της δεύτερης δόσης», ανέ πολίτες των οποίων το ραντεβού συνέπε
φερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεμιστοκλέους,
σε με την ακύρωση λόγω της «Μήδειας»
τονίζοντας, βέβαια, τη σημασία να συνεχίειδοποιούνται με μήνυμα στο κινητό τους
σουν να τηρούνται τα μέτρα ατομικής προ για το νέο τους ραντεβού.
στασίας, ειδικά σε δομές νοσοκομειακής ή
Η χώρα μας έλαβε χθες 120.000 από
γηριατρικής φροντίδας.
την εταιρεία Pfizer, καθώς και 24.000 δό
Μέχρι τον Μάρτιο το σύνολο των εμβο σεις από τη Modema και 90.000 από την
λιασμών εκτιμάται ότι θα έχει ξεπεράσει το Astrazeneca στη διάρκεια της προηγούμε
1,5 εκατομμύριο, ενώ τον Απρίλιο, όταν και νης εβδομάδας.
αναμένεται μεγαλύτερη ποσότητα δόσεων
καθώς και επιπλέον εμβόλια, με κυριότερο
Ανοσία
αυτό της Johnson and Johnson, ο αριθμός
«Η εκρίζωση του κορονοϊού από τον πλα
των εμβολιασμών θα αυξηθεί περαιτέρω.
νήτη είναι κάτι το ανέφικτο. Δεν μπορεί,
Το Πάσχα, όπως επεσήμανε ο κ. Θεμιστο
δηλαδή, να γίνει όπως έγινε μετά βέβαια
από 200 χρόνια για τον ιό της ευλογιάς»,
κλέους, το ποσοστό ανοσίας των ευπαθών
ομάδων, δηλαδή ηλικιωμένων και όσων επεσήμανε η πρόεδρος της Εθνικής Επι
πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα, θα τροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου,
έχει φτάσει σε ένα ιδιαίτερα ικανοποιητι
κατά τη χθεσινή ενημέρωση, και πρόσθεσε:
κό επίπεδο.
«Ομως, μπορεί ο ιός, ο κορονοϊός, να παραμείνει μαζί μας, να συμβιώσει ειρηνικά,
30.000 χθες
χωρίς να μας ταλαιπωρεί, χωρίς να μας
Κατά τη χθεσινή ημέρα, πραγματοποιή απειλεί και αυτό, βέβαια, θα επιτευχθεί με
θηκαν περισσότεροι από 30.000 εμβολι τη φυσική νόσηση, την ανοσία, δηλαδή,
ασμοί, με το σύνολο των εμβολιασμών να
που θα αποκτήσουμε από τη φυσική νό
ξεπερνά από την έναρξη της επιχείρησης σηση και από τον εμβολιασμό». Σύμφωνα
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725.000

με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που
ανακοίνωσε η κα Θεοδωρίδου, το εμβόλιο
της Pfizer έχει αδειοδοτηθεί και για άτομα
ηλικίας άνω των ϊ 6 ετών και συστήνεται
ο εμβολιασμός των εφήβων που έχουν
αυξημένο κίνδυνο.

Μελέτη ΕΚΠΑ
Ποσοστό άνω του 90% των εμβολιασθέντων με ηλικία 25-67 έτη παράγει εξου
δετερωτικά αντισώματα έναντι του κορονοϊού πριν τη δεύτερη δόση του εμβολίου
των εταιρειών Pfizer/BioNTech. Το σύνολο
σχεδόν των εμβολιασθέντων σε αυτήν την
ηλικιακή ομάδα παράγει πολύ υψηλούς τίτ
λους προστατευτικών εξουδετερωτικών
αντισωμάτων μετά τη δεύτερη δόση του
εμβολίου. Σε ηλικίες μεγαλύτερες των 85
ετών το ποσοστό των εμβολιασθέντων που
παράγουν εξουδετερωτικά αντισώματα
έναντι του Sars-CoV-2 πριν τη δεύτερη
δόση του εμβολίου ανέρχεται σε 45%.
Αυτά είναι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα
μελέτης που διεξάγει η Θεραπευτική Κλινι
κή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Η μελέτη ξεκίνησε με τους υγειονομικούς
(25-67 ετών) και τα μέλη της κοινότητας
άνω των 80 ετών που εμβολιάζονται στο
ΓΝΑ «Αλεξάνδρα». Οι κύριοι ερευνητές της
μελέτης Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης
του ΕΚΠΑ) και Ευάγγελος Τέρπος (Καθη
γητής Αιματολογίας του ΕΚΠΑ) συνοψίζουν
τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.
Στη μελέτη μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί
361 υγιείς δότες ως εξής: 249 υγειονο
μικοί ηλικίας 25-67 ετών και 112 άτομα
άνω των 80 ετών. Από αυτούς βρέθηκαν
-9% θετικοί σε εξουδετερωτικά αντισώ
ματα (δηλαδή είχαν προηγούμενα εκτεθεί
στον ιό) ήδη κατά την ημέρα του πρώτου
εμβολιασμού.
Από τους υγειονομικούς οι οποίοι ήταν
αρνητικοί σε αντισώματα με την ένταξη
τους στη μελέτη, πάνω από 90% ανέ
πτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα την
ημέρα 22, δηλαδή πριν τη δεύτερη δόση
του εμβολίου. Δύο εβδομάδες μετά τη δεύ
τερη δόση του εμβολίου όλοι οι εθελοντές
υγειονομικοί (έχουν μέχρι τώρα μετρηθεί
239 άτομα) βρέθηκαν να είναι θετικοί με
πολύ υψηλούς τίτλους εξουδετερωτικών
αντισωμάτων που υπερβαίνουν κατά πολύ
(πλην ενός) το όριο του ποσοστού 50%
που σύμφωνα με τις δημοσιευμένες μελέ
τες του εμβολίου Pfizer/BioNtech, δείχνει
υψηλή προστασία έναντι του κορονοϊού.
Οσον αφορά τους εμβολιασθέντες
στην ηλικιακή ομάδα άνω των 85 ετών,
τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της υπό
εξέλιξη μελέτης σε 50 άτομα, δείχνουν ότι
το ποσοστό των εμβολιασθέντων που πα
ράγουν εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι
του Sars-CoV-2 πριν τη δεύτερη δόση του
εμβολίου (δηλαδή την ημέρα 22) ανέρχεται
σε 45%. ■
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Εκτιμάται ότι
το σύνολο
των εμβολιασμών
θα ξεπεράσει το
1,5 εκατομμύριο
τον Μάρτιο.

 Τον Απρίλιο θα έχει εμβολιαστεί! το 20% 725.000 ΟΛΙΑΣΤ
Media:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Page:

16,25

Published at:

2

23-02-2021

