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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το κενφο ms ABnvas
Για υπερμεταδοτικές μεταλ
λάξεις του κορονόΐού, οι οποί
ες δημιουργούνται στο κέντρο
της Αθήνας, έκανε λόγο ο πρύ
τανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος
Αημόπουλος μιλώντας σε τη
λεοπτική εκπομπή.
Συγκεκριμένα, ο κ. Δημόπουλος τόνισε ότι υπάρχουν με
ταλλάξεις που δημιουργούνται
στο κέντρο της Αθήνας και ει
δικά ένα στέλεχος που φαίνεται
ότι αυξάνει τη μετάδοση. Τόνι
σε δε ότι τα εμβόλια είναι απο

τελεσματικά έναντι όλων των
μεταλλάξεων μέχρι στιγμής και
δήλωσε ότι θα πρέπει να προσέ
ξου με, ώστε στο μέλλον να μη
δούμε υπερμεταλλάξεις.
Ο καθηγητής τόνισε πως
πρέπει να δοθεί μεγάλη προσο
χή από τους παγκόσμιους ορ
γανισμούς και φορείς στα με
γάλα κράτη της Ασίας και της
Αφρικής, καθώς αν δεν εμβο
λιαστούν οι πληθυσμοί αυτών
των κρατών, ο ιός θα εξαπλώνε
ται και θα δίνει τη δυνατότητα

σε μεταλλάξεις να αναπτύσσο
νται. Επισήμανε, επίσης, πως θα
πρέπει να συνεχίσουμε να φο
ράμε τη μάσκα και πως η σημα
σία της φαίνεται και από το γε
γονός ότι σχεδόν εξαφανίστηκε
η γρίπη. Παράλληλα,υποστήρι
ξε πως θα πρέπει να συνεχίσου
με να τη φοράμε στα ΜΜΜ και
στα νοσοκομεία.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε
και ο καθηγητής Παθολογίας
Χαράλαμπος Γώγος. Ο κ. Γώγος αναφέρθηκε στο μεγάλο θέ-
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«(γεννά» μεταΜάξειε
μα των εσωτερικών χώρων, κα
θώς, όπως είπε, στους κλειστούς
χώρους η μετάδοση είναι μεγα
λύτερη. Αντιθέτους, στους ανοι
χτούς χώρους τα πράγματα εί
ναι σαφώς καλύτερα και οι εμ
βολιασμένοι ενδεχομένως θα
μπορούσαν να κυκλοφορήσουν
και χωρίς μάσκα. Οσον αφορά
τους εμβολιασμούς, είπε ότι το
85% των γιατρών έχει εμβολια
στεί, όμως είναι απαραίτητο να
πειστεί και το υπόλοιπο υγειονο
μικό προσωπικό.

η «Καμπανάκι» από τον πρύτανη
τοαΕΚΠΑ Αδανόσιο Δημόπουλο
Σχετικά με τις φτωχές χώ
ρες που δεν έχουν πρόσβαση
σε εμβόλια, ο καθηγητής τόνι
σε ότι είναι σημαντικό οι χώρες
που έχουν περισσευούμενα να
τα δώσουν, καθώς αν εμβολια
στεί παγκοσμίους ο πληθυσμός,
δεν θα αναπτυχθούν νέες με
ταλλάξεις. Συμπλήρωσε, επίσης,

ότι η φαρμακοβιομηχανία τρέ
χει για να καλύψει όλες τις με
ταλλάξεις και δεν υπάρχει κα
νένα πρόβλημα με τα υπάρχο
ντα στελέχη.
Στην κουβέντα συμμετείχε
και ο πνευμονολόγος - εντατικολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος υποστήριξε

πως στα νησιά όπου έχει επιβλη
θεί τώρα lockdown έγιναν μεγά
λες συναθροίσεις που ευνόησαν
τη διάδοση του κορονόίού. Σχε
τικά με το χάπι κατά του κορο
νόίού , είπε ότι αν πάρει έγκριση,
θα είναι πολύ χρήσιμο, όμως αυ
τό είναι κάτι πολύ μακρινό για
να το συζητάμε τώρα.
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