 «Καμπανάκι» από Δημόπουλο για τις ευπαθείς
ομάδες
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

«Καμπανάκι»
από ΑημόπουΑο για
ns ευπαθείς ομάδες
Το «καμπανάκι» έκρουσε στις ευπαθείς ομά
δες του πληθυσμού ο πρύτανης του ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Δημόπουλος, τονίζοντας ότι πρέ
πει να εμβολιαστούν όσο γίνεται πιο σύντομα.
«Δεν είναι λόγος να μην κάνεις το εμβόλιο
αν έχεις μυοπλασία ή διαβήτη. Είναι λόγος να
το κάνεις. Αυτές είναι οι ομάδες που κινδυ
νεύουν» εξήγησε σε τηλεοπτική εκπομπή και
επανέλαβε γι' ακόμη μια φορά πως είναι ανά
γκη να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατό
τείχος ανοσίας, ως αποτέλεσμα των μαζικών
εμβολιασμών.
Σχολιάζοντας τις παρενέργειες των εμβολί
ων της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, ο
πρύτανης τις χαρακτήρισε σπάνιες.
«Στον γενικό πληθυσμό έχει διαπιστω
θεί ένα σύνδρομο πολύ σπάνιο που σχετίζε
ται με χαμηλά αιμοπετάλια ^___
και θρομβώσεις, περίπου
σε έναν στους 200.000 /
ή τους 300.000 εμβολιασμούς. Σε νεαρότερες ηλικίες και σε γυ-1
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ναίκες, μπορεί να είναι
ένα στα 100.000. Εξαι
ρετικά σπάνιες ανεπιθύ
μητες ενέργειες, καμία
δεν θέλουμε να συμβεί
σε κανέναν άνθρωπο, |
αλλά πρέπει να προχω
ρήσουμε γρήγορα στον
εμβολιασμό» είπε ο κα
θηγητής, σύμφωνα με τον
θωμάίδης
οποίον οι ανεπιθύμητες ενέρ
γειες παρατηρούνται κατά 80% μετά την πρώ
τη δόση.
«Σχεδόν όποιος έχει κάνει την πρώτη δό
ση, δεν θα έχει πρόβλημα με τη δεύτερη» δι
αβεβαίωσε.
Σε ερώτηση για τον εμβολιασμό των ατό
μων κάτω των 18 ετών, ο κ. Δημόπουλος είπε
πως στις ΗΠΑ έχει πάρει έγκριση ο εμβολια
σμός για τις ηλικιακές ομάδες μέχρι 18 ετών
και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ληφθούν αποφάσεις για τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Οπως είπε, σε αυτές τις ηλικίες τα
εμβόλια που θα γίνονται είναι πιθανότατα μό
νο των εταιριών Pfizer και Modema.

Σε περιοχέε
Στην επιδημιολογική κατάσταση αναφέρθη
κε από την πλευρά του και ο καθηγητής Ανα
λυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ Νικόλαος Θωμα'ιδης. Οπως υποστήριξε, η διάδοση του ιού
υπάρχει σε συγκεκριμένες περιοχές, ίσως επει
δή δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ο εμβολια
σμός. Σύμφωνα με τον καθηγητή, η διάδοση
που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές οφείλεται
επίσης και στο άνοιγμα δραστηριοτήτων για
νεαρότερες ηλικίες. Ομως, επισήμανε πως εί
ναι καλό ότι οι επιπτώσεις του ανοίγματος δεν
μεταφέρονται στις μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί
έχουν ήδη αναπτύξει αντισώματα με τα εμβό
λια που έχουν κάνει. Οσο για τα λύματα την
Αττική, είπε πως δεν φαίνεται περαιτέρω μεί
ωση του ιικού φορτίου, ωστόσο, δεν υπάρχει
ούτε καιαύξηση.
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