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«Πιο ισχυρό
το οπλοστάσιο
θεραπειών»

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα

7,6%
ίου πληθυσμού ιπς χώρας
έχουν εμβολιαστεί με τουλά
χιστον μία δόση

έχουν εμβολιαστεί και
με τη δεύτερη δόση
(έως 23/04/2021)

Ποσοστά εμβολιασμού
τουλάχιστον με μία δόση
ανά ηλικιακή ομάδα
στη χώρα μας

(έως πς 21/04/2021)

(έως 23/04/2021)

Ανω των 85 ετών
80 έως 84 ετών
75 έως 79 ετών
70 έως 74 ετών

27%

65 έως 69 ετών

51%

60 έως 64 ετών

Περιφερειακές ενότητες με τα υψηλότερα ποσοστό εμβολιαστικής
κάλυψης του πληθυσμού με μία δόση εμβολίου έως τις 23/04/2021

Γιατροί της πρώτης γραμμής μιλούν
στην «Κ» για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα

Καστοριά

23,68%

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
ΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΥΜΑ
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Με πιο ισχυρό οπλοστάσιο θερα

πειών, τεκμηριωμένη γνώση και
εμπειρία ενό3 και πλέον 0mus
στην αντιμετώπιση των ασθενών
με COVID-19, γιατροί και λοιπό
υγειονομικό προσωπικό συνεχί
ζουν την αδιάλειπτη μάχη απέ
ναντι στον επίμονο και ύπουλο
αντίπαλο, έχοντα3 πλέον έναν πο
λύ δυνατό σύμμαχο: του3 εμβολιασμού3 έναντι ms νόσου. Από
τα «αχαρτογράφητα νερά» του
πρώτου κύματθ3, έωε αυτή την
εν εξελίξει έξαρση ms πανδημίas οι επιστήμονεε έμαθαν πολλά:
δηλώνουν «εξοικειωμένοι» με την
ασθένεια, με καλύτερη γνώση ms
παθοφυσιολογία3 ms, φάρμακα
που τεκμηριωμένα μπορούν να
βοηθήσουν κάποιου s ασθενεί3, και
εργαλεία τα οποία αν και -oncos
δηλώνουν- φοβήθηκαν να χρη
σιμοποιήσουν στην αρχή, τώρα
έχουν οδηγήσει στην καλύτερη
διαχείριση των ασθενών και στην
αποτροπή ms εισαγωγή3 σε ΜΕΘ
σε ποσοστό που με βάση την κλινι
κή εμπειρία μπορεί να φτάνει και
το 30%. Τονίζουν ωστόσο ότι δε
κατέσσερα μήνε3 μετά την έναρ
ξη ms πανδημίαβ «φάρμακο που
να θεραπεύει την COVID-19 δεν
υπάρχει» και δηλώνουν «ο ios αυτό5 δεν παύει να pas εκπλήσσει».
npos το παρόν, η κατάστα
ση στα νοσοκομεία παραμένει
οριακή. «Γεμάτε3 μονάδε3, βα
ριά ασθενεα, μικρότερε5 ηλικίε3.
Στα ΜΕΘ, την όποια αποκλιμάκωση αυτού του κύματθ3 θα τη
δούμε τελευταίοι.
Ακόμα είναι πολύ νωρα», επι
σημαίνει στην «Κ» η καθηγήτρια
ΕΚΠΑ, πνευμονολόγο3 - εντατικολόγο3 και υπεύθυνη λειτουργά
ms ΜΕΘ ms Α' ΠανεπιστημιαkAs Πνευμονολογηαα κλινική5
ΕΚΠΑ στο «Σωτηρία», Αντωνία
Κουτσούκου. Οπαα σημειώνει,
«είμαστε εξοικειωμένοι πλέον με
την ασθένεια. Σίγουρα δεν είμα
στε όπαα τον Μάρτιο του 2020,

που η voaos ήταν καινούργια
και δεν ξέραμε τι θα αντιμετω
πίσουμε. Εχουμε την εμπειρία
ενό3 έτουΒ στο πόα θα χειριστού
με mus ασθενεα και για το nebs
αυτοί “απαντούν” amus χειρισμού5 pas. Αν και δεν παύει να
pas εκπλήσσει αυτόΒ ο ios, με τιε
εκδηλώσει του, την αντίδραση
των ασθενών στη νόσο και κυpiais την αδυναμία pas να προβλέψουμε ποιοι ασθενεώ θα πάνε
καλά και ποιοι είναι αυτοί που θα
κάνουν τιε σοβαρέε επιπλοκέ3.
Και ακόμα δεν έχουμε κάτι
που να αποτρέπει την εξέλιξη ms
0mas νόσου σε βαριά». Η κ. Κου
τσούκου διευκρινίζει, «φάρμακο
που να θεραπεύει την COVID-19
δεν έχουμε», σημειώνει ωστόσο
ότι υπάρχουν πλέον δεδομένα
για θεραπείεε που τεκμηριωμένα
βοηθούν mus ασθενεί.
«Γνωρίζουμε τεκμηριωμένα
ότι η κορτιζόνη, ένα γνωστό και
φθηνό φάρμακο, βοηθάει στην
επιβίωση των ασθενών. Η ρεμντεσιβίρη, ένα αντιιικό φάρ-

«Είμαστε
εξοικειωμένοι πλέον
με την ασθένεια.
Σίγουρα δεν είμαστε
όπως τον Μάρτιο
του 2020, που η νόσος
ήταν καινούργια
και δεν ξέραμε
τι θα αντιμετωπίσουμε».
μακό, μπορεί να μειώσει τη δι
άρκεια των συμπτωμάτων, xcopis
opais να επηρεάζει την έκβαση
ms νόσου, και κάποιοι αναστο
λέα του υποδοχέα ms ιντελευKivns 6 μάλλον βελτιώνουν την
έκβαση σε ορισμένοι ασθενεα.
Ολα τα υπόλοιπα φάρμακα εί
ναι ακόμα σε έρευνα. Υπάρχει
πάντα η αγωνία να υιοθετήσει
θεραπείες με βάση μικρέ3 μελέτε3, που αποδεικνύεται σε κα
λά σχεδιασμένε3 μελέτε3 με δύο
ομάδεΒ ασθενών ότι μάλλον κακό
έκαναν και όχι καλό».

Θεσπρωτία

28,14% Α

1i

Ιθάκη----------.

47,14%

Κεντρ. Τομέας
Αθηνών

Βόρειος Τομέας
Αθηνών

24,49% 32,36%
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___ Ικαρία

27,94%
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Κέα-Κύθνος.

48,56%

Κάρπαθος

29,12%

Μήλος ____

7400 000

δόσεις εμβολίων (Pfizer, Moderna, Johnson
& Johnson, AstraZeneca) θα παραλάβει
η χώρα το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2021

38,24%

Λασίθι

24,51%

ΠΗΓΕΣ: Υπουργείο Υγείας, iMED Lab (ανάλυση στοιχείων)

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Νοσηλεία κατ’ οίκον
Η COVID-19 έχει φέρει στα όριά τους προσωπικό και υποδομές του
ΕΣΥ, ωστόσο αρκετές χιλιάδες είναι οι ασθενείς που αναρρώνουν στο
σπίτι τους. Για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών με νοσηλεία κατ’
οίκον, ο Ε0ΔΥ έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες επικαιροποιούνται με βάση τα νεότερα δεδομένα. Από την αμηχανία του πε
ρασμένου Μαρτίου και το «μείνε σπίτι και επικοινώνησε με τον γιατρό
σου», υπάρχουν πλέον συστάσεις για τον τρόπο παρακολούθησης συ
γκεκριμένων δεικτών, όπως ο κορεσμός του οξυγόνου και η θερμοκρα
σία, αλλά και για καθημερινή επικοινωνία του θεράποντα γιατρού με
τον ασθενή, η οποία γίνεται όλο και πιο συχνά με βιντεοκλήσεις μέσω
εφαρμογών μηνυμάτων όπως Messenger, Viber, WhatsApp κ.ά. Οπως
αναφέρει στην «Κ» ο καθηγητής Πνευμονολογίας και πρόεδρος της Ελ
ληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης, «η καθημερινή
παρακολούθηση των ασθενών είναι κρίσιμη, καθώς εάν καθυστερήσει
η αναγνώριση συμπτωμάτων επιδείνωσης της νόσου, η πρόγνωση είναι
δυσμενέστερη. Και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα πρέπει οι
γιατροί να είναι προσεκτικοί ως προς τη φαρμακευτική αντιμετώπιση,
αφού η πολυφαρμακία δεν είναι ό,τι καλύτερο σε αυτόν τον ιό».

«Στο πρώτο πανδημικό κύμα
δουλεύαμε σε αχαρτογράφητα
νερά. Στην πορεία όμοιε μάθαμε
πολλά για την COVID-19», επι
σημαίνει στην «Κ» ο KaOnynms
Πνευμονολογίαε του ΕΚΠΑ στη
Β' Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική στο «Αττικόν» και
η nposOpos ms Ελληνική3 Πνευμονολογική3 Eiarpeias Στέλιθ3
Λουκίδηε. Και τονίζει: «Μάθα
με την αξία ms αξονικήε τομοYpacpias στον έγκαιρο εντοπισμό
των αλλοιώσεων στον πνεύμο
να λόγω ms λοίμωξηε. Μάθαμε

την αξία του οξύμετρου στη δι
αχείριση των ασθενών στο σπίτι
και την πρώιμη αναγνώριση ms
επιδείνωσή από την πτώση του
κορεσμού του οξυγόνου στο αί
μα, πριν από την εκδήλωση δύanvoias.
Εχουμε κατασταλάξει σε κά
ποια θεραπευτικά πρωτόκολλα
περισσότερο αποτελεσματικά αν και όχι ιδανικά- σε σχέση με
το πρώτο κύμα. ΠαραδείγματοΒ
χάριν, στην αρχή χορηγούσαμε
amus ασθενεώ υδροξυχλωροκίνη σε συνδυασμό με αζιθρομυ-

κίνη που αποδείχθηκε εντελώε
αναποτελεσματικό. Σταματήσαμε
τιε πρώιμεΒ διασωληνώσεΐ3, κα0ciis γίνεται αναχαίτιση ms εξέλιξη3 ms νόσου με τη χρήση των
συσκευών χορήγησή οξυγόνου
υψηλήε po0s, που είναι και το
μεγαλύτερο κέρδοΒ, αφού εκτι
μώ με βάση την κλινική εμπειρία
ότι έχει μειώσει την πιθανότητα
εισαγωγήε σε μονάδα εντατική3
Θεραπεία3 κατά 30%.
Και τέλοε, αποσαφηνίσαμε κα
λύτερα τιε ομάδεΒ υψηλού κιν
δύνου, που είναι η ηλικία και τα
συνοδά νοσήματα αλλά και το
υπερβάλλον σωματικό βάροΒ ανε
ξαρτήτου ηλικίαε. Ολα αυτά pas
βοήθησαν για την καλύτερη δια
χείριση των ασθενών».
«Σίγουρα έχουμε πολύ καλύ
τερη γνώση για την παθοφυσιολογία ms νόσου», αναφέρει
στην «Κ» ο καθηγητήε Ιατρικήε
και πρύτανηε του ΕΚΠΑ Αθανάoios Δημάπσυλθ3. «Γνωρίζουμε
ότι δεν είναι απλά μία πνευμο
νία αλλά μία συστηματική voaos
που μπορεί να προσβάλει πολλά
όργανα.
Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα
nebs να χρησιμοποιούμε το οξυ
γόνο ois θεραπευτικό μέσο, δε
δομένου ότι το χρειάζονται όλοι
οι ασθενεί που εισάγονται για
νοσηλεία. Εχουμε τη δυνατότητα
να χορηγούμε οξυγόνο με ρινική
κάνουλα σε υψηλή ροή, κάτι που

έχει βοηθήσει πολλούΒ ασθενεί
να αποφύγουν τη διασωλήνωση
και τη μηχανική υποστήριξη ms
avanvo0s». Σύμφωνα με τον κ.
Δημόπουλο, έχει γίνει πλέον σαφέε και ποια φάρμακα μπορεί να
βοηθήσουν κάποιουε ασθενεί,
ενώ υπάρχει καλύτερη γνώση για
την υποστηρικτική αγωγή amus
ασθενεί, oncos η χορήγηση αντι
βίωσή όπου απαιτείται για την
αντιμετώπιση συμπτωμάτων.
«Γνωρίζουμε να χρησιμοποι
ούμε τα κορτικοειδή και auvnOcos
με τη δεξαμεθαζόνη που ενδείκνυται σε ασθενεί που λαμβά
νουν οξυγόνο και παρουσιάζουν
πυρετό.
Γνωρίζουμε τη σημασία ms
χορήγησή avxmnKmms αγωY0s σε πολλού3 ασθενεί, αφού
η λοίμωξη αυτή αυξάνει τον κίν
δυνο θρόμβωσή. Εχουμε τη ρεμντεσιβίρη, για την αναστολή
του πολλαπλασιασμού του ιού
που είναι σχετικά αποτελεσμα
τική σε μερικού3 ασθενεί εφό
σον χορηγηθεί vcopis.
Σε imnoious ασθενεί χορη
γούμε μονοκλωνικά αντισώματα
για να προλάβουμε ή να εμπο
δίσουμε την έντονη φλεγμονή
που δημιουργεί ο ios. Και φυσικά
έχουμε πιο κατάλληλη υποστηρι
κτική αγωγή για mus ασθενεώ.
Ετσι η πρόγνωση των ασθενών
είναι σήμερα πολύ καλύτερη από
ό,τι ένα χρόνο πριν».
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