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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Τζανάκηβ: «ΔύσκοΑο να
έχει πρόβΑημα η παρτίδα
του ΑΖ στην Κρήτη»
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης χαρακτήρισε δύ
σκολο το ενδεχόμενο να έχει πρόβλημα η παρτίδα των εμβολίων της
AstraZeneca (ΑΖ) στην Κρήτη. Αυτό υποστήριξε μιλώντας σε τηλεο
πτική εκπομπή, με αφορμή τα περιστατικά θρομβώσεων που εμφα
νίστηκαν σε πολίτες μετά τον εμβολιασμό τους με το σκεύασμα της
βρετανοσουηδικής εταιρίας.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι περιπτώσεις δεν
εξηγούνται στατιστικά, ενώ τόνισε ότι μέχρι στιγ:

μής μόνο ένα περιστατικό στο νησί συνδέεται με

{

επιπλοκές του εμβολίου.
«Στον 35χρονο (το πρώτο περιστατικό) έγι
νε όλος ο διαγνωστικός έλεγχος. Γνωρίζουμε τι
έγινε. Υποβλήθηκε ο φάκελος στον ΕΟΦ. Αναμέ

*0^ Νίκος
Τζανάκης

νεται να ταξινομηθεί το περιστατικό ως πιθανή επι
πλοκή από το εμβόλιο. Η διάγνωση του νοσοκομείου

είναι θρομβωτικό επεισόδιο, που συνδέεται με το εμβόλιο. Τα
άλλα δύο περιστατικά βρίσκονται σε διαδικασία διαγνωστικού
ελέγχου. Μοιάζουν πιο περιπλεγμένα» σημείωσε.
Ο κ. Τζανάκης εξήγησε ότι, αν αποδειχτούν και τα άλλα δύο πε
ριστατικά ότι συνδέονται με το εμβόλιο, στατιστικά θα είναι αδικαι
ολόγητο. «Τα περιστατικά θρομβώσεων είναι ένα στις 600.000 και
στην Κρήτη θα είναι ένα στις 50.000».
Ο καθηγητής δήλωσε ότι είναι «υπόθεση εργασίας, που μου φαί
νεται πολύ απομακρυσμένη ή δύσκολη, το να είχε πρόβλημα η παρ
τίδα των AstraZeneca που ήρθαν στην Κρήτη. Δεν ξέρω ποιος γέν
νησε αυτή τη θεωρία ούτε ξέρω αν ερευνάται. Ούτε γνωρίζω στη βι
βλιογραφία ότι υπάρχουν προβληματικές παρτίδες».
Παράλληλα τόνισε ότι στην Κρήτη πέθαναν 168 άνθρωποι από
κορονόίό. «Αυτοί θα ζούσαν, αν είχαν εμβολιαστεί. Δεν εμβολιάστη
καν, γιατί δεν υπήρχαν τότε τα εμβόλια. Τώρα συζητάμε για δύο πι
θανά περιστατικά. Ο νεαρός πήρε χθες εξιτήριο. Και οι δύο γυναί
κες πιθανόν θα γίνουν καλά».

AnponouAos: «Σε δύο με
ipas εβδομάδεε θα μειωθούν
οι διασωΑηνωμένοι»

Το πρώτο περιστατικό περικαρδίτιδας, που χρονικά συνδέ
εται με τον εμβολιασμό ένανπ του κορονοϊού, καταγράφηκε χθες στη χώρα μας. Μια γυναίκα που είχε κάνει και τη δεύ
τερη δόση του εμβολίου της Pfizer και η οποία πάσχει από
πνευμονική υπέρταση διαγνώστηκε με περικαρδίτιδα.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της η Ιωάννα Αλυσανδράτου, πρόε

ήταν τόσο μεγάλος που θεώρησα ότι παθαίνω έμφραγμα! Πίστε
ψα ότι ήταν το στομάχι μου, μια και οι οδηγίες που μου είχαν δώ
σει το ανέφεραν στα συχνά συμπτώματα. Πήρα ένα αντιόξινο και
προσπάθησα να ηρεμήσω για να κοιμηθώ. Το πρωί ξύπνησα πο
λύ καλύτερα, με τον οξύ πόνο να έχει υποχωρήσει, αλλά ακόμα

δρος του συλλόγου ασθενών με πνευμονική υπέρταση, συνδέει

να πονάω με κάθε ανάσα... Εφτασα στα επείγοντα στο Ωνάσειο
για να εξεταστώ για σιγουριά... Το αποτέλεσμα, έκπληξη για όλους

το περιστατικό της με το εμβόλιο. Αναφέρει ότι έκανε το εμβόλιο

μας: περικαρδίτιδα».

μετά το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Μαΐου και το ίδιο βράδυ άρχι
σε να νιώθει μια «κακουχία».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Δημοσιεύω αυτή την επιπλοκή που
μου παρουσιάστηκε από το εμβόλιο της Pfizer με μοναδικό σκοπό

Συνεχίζοντας περιγράφει: «Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησε

την προφύλαξη του κόσμου, όχι για να μην εμβολιαστεί, αλλά για

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανά

ωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε

ο πυρετός που τελικά έφτασε ως 38, αλλά το κυριότερο σύμπτω

να γνωρίζει τι μπορεί να αντιμετωπίσει και να μην εφησυχάζει, για

σιος Δημόπουλος δίνει περιθώ

δύο βδομάδες θα δούμε τη δια

μα ήταν ότι από τις 16.00 περίπου έως και τις 23.30, οπότε κοιμή

ριο δύο τριών εβδομάδων ώστε
να δούμε αποκλιμάκωση των διασωληνωμένων, ενώ δήλωσε
ότι ο δείκτης θετικότητας θα μει
ώνεται, το Rt πλησιάζει προς το
0,8 και ενδεχομένως να

φορά στους διασωληνωμένους.
Εξήγησε δε ότι κάθε κορύ
φωση σε κρούσματα μεταφρά
ζεται ύστερα από τέσσερις εβδο
μάδες σε ένα άλλο πικ διασωληνωμένων σε ΜΕΘ. «Επομέ
νως η αποκλιμάκωση
περιμένουμε να έχει

θηκα, είχα έναν απίστευτο πόνο στη μέση του στέρνου. Ο πόνος

τί όλοι εμείς καταγράφουμε την ιστορία του εμβολιασμού αυτού,
αφού εμείς οι ίδιοι είμαστε τα δεδομένα του».

μειωθεί ακόμα περαε
τέρω.

το ίδιο μοτίβο».

Οπως ανέφε

Τέλος, για τη

ρε ο πρύτανης, οι

χρήση μάσκας ση

εισαγωγές στα νο

μείωσε ότι όταν φτά

σοκομεία παραμέ
νουν σε υψηλό επί
πεδο αλλά με τάσεις
βελτίωσης. «Ενδεχομέ

Θ Αθανάσιος
Δημόπουλος

σουμε σε επίπεδο
εμβολιασηκής κάλυ
ψης 50%, στους εξωτε

«Καμπανάκι»
για νέα μέτρα
στα Ιωάννινα
Λόγω 343 ενεργών
κρουσμάτων

Τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με
τον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων
που εντοπίζονται στα Ιωάννινα έκρουσε ο δήμαρχος της πόλης Μωυσής Ελισάφ. Σύμφωνα με όσα είπε στη συνε
δρίαση του πρόσφατου δημοτικού συμ

Αθήνα στήθηκε για ένα 44χρονο.
Ο άνδρας νόσησε από κορονόίό

βουλίου, τα ενεργά κρούσματα έχουν

με αποτέλεσμα να πάθουν σχεδόν κα
θολική βλάβη οι πνεύμονές του. Γι’ αυ

φτάσει τα 343! Μάλιστα, όπως δήλωσε,

τόν τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η μετα

τα περισσότερα άτομα που νοσούν εί

φορά του στην Αθήνα, η οποία έγινε με

ναι νεαρής ηλικίας που δεν έχουν κά

αεροσκάφος υπό αυστηρά μέτρα προ

νει ακόμα το εμβόλιο.

στασίας.
Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Αττι

Ο ίδιος ζήτησε από τους πολίτες να

νως σε κάποια περιοχή να δια

ρικούς χώρους τουλάχιστον θα

τηρούν τα μέτρα και από τους επιχειρη

πιστωθεί ένας αυξημένος αριθ
μός κρουσμάτων και από εκεί

μπορεί κανείς να αποδεσμευ
τεί από τη μάσκα. «Αυτό που
χρειαζόμαστε είναι ειδικά ανπιι-

ματίες να δηλώνουν τα πιθανά κρού
σματα αλλά να βοηθούν και στην ιχνηλάτηση των στενών επαφών. Τέλος,

και πέρα να παρθούν μέτρα»
πρόσθεσε.
Σχετικά με τους διασωληνω-

μίας, όπως η εστίαση και ο τουρισμός.
Την ίδια στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια
αεροδιακομιδής από τα Γάννενα στην

κόν, γιατί είναι το μοναδικόνοσοκομείο
στη χώρα που εφαρμόζει μια συγκεκρι
μένη μέθοδο εξωτερικής υποστήριξης
των πνευμόνων.
Παράλληλα, διπλασιάστηκαν σε μό

κά φάρμακα» τόνισε ο κ. Δημό

προειδοποίησε πως αν η επιδημιολο-

μένους, ο κ. Δημόπουλος είπε

πουλος, προσθέτοντας ότι εκεί
έχουμε έλλειψη κάνοντας πα

γική εικόνα συνεχίσει να είναι άσχημη,
δεν αποκλείεται να επιβληθούν νέα μέ

ότι θέλουμε ακόμα τρεις εβδο

ράλληλα λόγο για μια πολύπλο

τρα που θα έχουν δραματικές επιπτώ

λις μία εβδομάδα οι ασθενείς που νο
σηλεύονται στην κλινική Govid του Νο
σοκομείου Καλαμάτας. Συγκεκριμένα,

μάδες για να δούμε κάποια μεί-

κη διαδικασία.

σεις σε κομβικούς τομείς της οικονο-

στα τέλη της προηγούμενης έβδομό-
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«θα κινηθώ
νομικά»/
Ο Αλέξανδρος Μεταξάκης (φωτό) ετοιμάζε

βωση, αυτή τη φορά στις καρωτίδες. Τόσο στην

ται να στραφεί στη Δικαιοσύνη. Ο 35χρονος
υηέστη δύο θρομβώσεις και αναγκάστηκε να
υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις
λίγες μέρες αφότου είχε κάνει το εμβόλιο της
AstraZeneca.

πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση αναγκά
στηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Παράλληλα, η ψυχολογία του πήγαινε από
το ζενίθ στο ναδίρ. «Ηταν ανάμεικτα τα συναι
σθήματα που ένιωσα καθ' όλη τη διάρκεια της

«Φυσικά και θα κινηθώ νομικά, δεν γίνεται να το

περιηέτειάς μου. Φοβήθηκα πάρα πολύ και στα

αφήσω έτσι. Ηδη έχω ζητήσει τον ιατρικό μου φά

δύο χειρουργεία. Στο πρώτο, όταν γίνεται κάτι τό

κελο, ώστε να έχω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία,

σο ξαφνικά, από τη μια σπγμή στην

και αμέσως μετά θα μιλήσω με δικηγόρο για τις

άλλη, και σου λένε ηως υπάρ
χει περίπτωση να σου κό

κινήσεις που θα ακολουθήσουμε. Ξαφνικά

ψουν το πόδι, ενώ μέχρι

πήγα και ήρθα... Κάτι φταί

πριν από δύο ώρες

ει για όλο αυτό» ανέφε

περπατούσες κα

ρε σε δηλώσεις του.
Η απίστευτη πε

νονικά, εκεί τρως

ριπέτεια της υγείας

την πρώτη κεραμί
δα. Στη δεύτερη πε

του Κρητικού, εξαιτίας της οποίας φοβή
θηκε πολύ για τη ζωή
του, άρχισε 11 μέρες
μετά τον εμβολιασμό
του. Οπως λέει, έκανε
το εμβόλιο τη Μ. Πέ
μπτη και στις 10 ΜαΤ
ου αισθάνθηκε πόνο
Στο μεταξύ, βελτιώνεται σταδιακά π εικόνα της 44χρονης η

Υποστηρίζει
ότι διαγνώστηκε
με τη συγκεκριμένη
πάθηση αφού έκανε
τη δεύτερη δόση
με το σκεύασμα

στο πόδι.

Στη Δικαιοσύνη
στρέφεται ο 35xpovos
για την περιπέτεια
που έζησε μετά
το «τσίμπημα»
με AstraZeneca

ρίπτωση φοβήθηκα
ακόμα περισσότερο
όταν μου είπαν πως
η θρόμβωση ενδε
χομένως να έφευγε
από την καρωτίδα
όπου ήταν και να πή
γαινε στον εγκέφα
λο. Τότε θα πάθαινα

οποία εμφάνισε συμπτώματα θρόμβωσης μετά τον εμβολιασμό

«Ολα άρχισαν από

της με AstraZeneca και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ.

ένα κάψιμο που αισθα

κό, ενώ ακόμα και

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη,

νόμουν στο πόδι. Τότε

στο χειρουργείο με

η γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΑΦ του νοσοκομείου, ενώ εξετά

νόμιζα πως ήταν κάποιος

ζεται το ενδεχόμενο μέσα στην ημέρα να μεταφερθεί σε κοινό

τένοντας ή κάποιο πιάσιμο. Περπατούσα να πάω

εγκεφαλικό ισχαιμι-

ενημέρωσαν πως υπήρ
χε περίπτωση να πάθω εγκεφαλικό κατά τηδιάρ-

θάλαμο. Οπως είπε, η γυναίκα είναι ήρεμη, πέρασε καλά τη νύ

στη δουλειά μου και ξαφνικά βρέθηκα στο νοσο

κειάτου». 035χρονοςέχει πάρει εξπήριοαηότο

χτα, η κατάστασή της είναι σταθερή και εξακολουθεί να παρα-

κομείο. Μετά, όταν βγήκε η διάγνωση, έκανα τη

νοσοκομείο και πλέον μπορεί να κινείται κανονι

κολουθείται από τους γιατρούς.

σύνδεση με το εμβόλιο» αναφέρει.

Την ίδια ώρα, σταθερά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της

Το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια

υγείας της 47χρονης που νοσηλεύεται στη Νευρολογική Κλι

της νοσηλείας του, έπαθε και δεύτερη θρόμ

κά. Οπως αναφέρει, αν γυρνούσε τον χρόνο πί
σω, θα σκεφτόταν πιο ώριμα ως προς το πότε θα
έκανε το εμβόλιο.

νική του ΠΑΓΝΗ, μετά τη θρόμβωση που υηέστη, επίσης λί
γες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της
AstraZeneca.

δας ήταν επτά και μέσα σε λίγες μέρες

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΟΦ: ΠΙΘΑΝΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΜΕ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ

έφτασαν τους 13! Τόσο ο Δήμος Καλα
μάτας όσο και άλλοι αρμόδιοι φορείς
ζητούν από τους πολίτες να μη χαλα
ρώνουν, ειδικά τώρα που οι μετακινή
σεις από νομό σε νομό έχουν επιτραπεί
και η μεσσηνιακή πρωτεύουσα αποτελεί
δημοφιλή προορισμό τόσο για Ελληνες
όσο και για ξένους επισκέπτες.
Τέλος, στη Στερεά Ελλάδα μεγαλώ
νει όλο και περισσότερο η μακάβρια λί
στα των θυμάτων. Την τελευταία τους
πνοή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λα
μίας, εξαττίας επιπλοκών, άφησαν ένας
77χρονος από τη Βοιωτία και ένας
78χρονος από τη Φθιώτιδα.
Επίσης, στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυ
μα την περασμένη Τρίτη χρειάστηκε να
διασωληνωθεί ένας άνδρας μόλις 44
ετών, η υγεία του οποίου είχε επιβαρυν

Πιθανή συσχέτισα με το εμβόλιο της
AstraZeneca υπάρχει στα περιστατι
κά του 35χρονου Αλέξανδρου Μεταξάκη και της 44χρονης σηό την Κρήτη που
εμφάνισαν θρομβώσεις, σύμφωνα με
το προσωρινό πόρισμα που εξέδωσε η
Επιτροπή Φαρμακοεπαγρυπνησπς του
ΕΟΦ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που με
τέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Open, η
επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως χθες και
οι επιστήμονες κατέληξαν σε προσωρι
νό πόρισμα για πιθανή συσχέτιση του εμ
βολίου με τα περιστατικά θρομβώσεων
όσον αφορά την περίπτωση του 35χρονου αλλά και της 44χρονης γυναίκας,
που συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πα
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρα

κλείου. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο
προσωρινό πόρισμα, καθώς ήδη έχουν
ενημερωθεί προφορικά για το αποτέλε
σμα του αντισώματος. Ανακάλυψαν όη ο
35χρονος και η 44χρονη βγήκαν θετικοί
σε ειδικό έλεγχο γιο παράγοντα χαρα
κτηριστικό του συνδρόμου θρόμβωσης
και αιμορραγίας. Οταν τα αποτελέσματα
φτάσουν και γραπτώς στην επιτροπή, θα
καταλήξουν σε οριστικό πόρισμα.
Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο κλινικός
έλεγχος στην περίπτωση της 4Τχρονης
και αναμένονται τα αποτελέσματα. Μά
λιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν όη
υπάρχει ανησυχία σε μέλη της επιτρο
πής όσον αφορά τη συχνότητα των πε
ριστατικών θρομβώσεων με το εμβόλιο
της AstraZeneca.

θεί σημαντικά λόγω της ασθένειας.
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