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Ρεπορτάζ
Νίκος Κοσμαδάκης
Αύριο Τετάρτη 26 Μάίου ανοίγει η πλατ
φόρμα για τον εμβολιασμό της ηλικιακής
ομάδας 35-39 με όλο το πλέγμα των σκευ
ασμάτων (Pfizer, Moderna, AstraZeneca και
Johnson &johnson), όπως γνωστοποίησε ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρο
ντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο
οποίος τόνισε ότι από χθες αγγίξαμε τους
5 εκατ. εμβολιασμούς από την πρώτη μέρα
που ξεκίνησε η “Επιχείρηση Ελευθερία”.

Έσπασε το «φράγμα» των 5 εκατ.

Ανοίγει η πλατφόρμα
για τους 35-39

ε μία δόση έχουν εμβολιαστεί 3.250.000
πολίτες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο
31%, και 1.800.000 πολίτες έχουν ολο
κληρώσει τον εμβολιασμό τους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 17,2%. Μεταξύ άλλων τό
νισε ότι χθες ξεπεράσαμε τους 100.000 εμβολια

Μ

σμούς.
Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι στην ηλικιακή ομάδα
40-44 ετών-από την περασμένη Παρασκευή, οπό
τε και άνοιξε η πλατφόρμα - έχουν κλείσει ραντε
βού 145.000 συμπολίτες μας, ενώ γνωστοποίησε
ότι θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για την ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών.
Κατόπιν έδωσε τα στατιστικά στοιχεία για τις υ
πόλοιπες ηλικιακές ομάδες:
• 85+: Το 65% έχει κάνει το εμβόλιο και με τα ρα
ντεβού φτάνει στο 67%.
• 80-84: Το 66% έχει κάνει το εμβόλιο και με τα ρα
ντεβού φτάνει στο 70%.
• 75-79: Το 76% έχει κάνει το εμβόλιο και με τα ρα
ντεβού φτάνει στο 81 %.
• 70-74: Το 66% έχει κάνει το εμβόλιο και με τα ρα
ντεβού φτάνει στο 76%.
• 65-69: Το 57,5% έχει κάνει το εμβόλιο και με τα
ραντεβού φτάνει στο 76,35%.
• 60-64: Το 59% έχει κάνει το εμβόλιο και με τα ρα
ντεβού φτάνει στο 70,5%.
• 55-59: Το 40,5% έχει κάνει το εμβόλιο και με τα
ραντεβού φτάνει στο 66%.
• 50-54: Το 41,2% έχει κάνει το εμβόλιο και με τα
ραντεβού φτάνει στο 61 %.
• 45-49: Το 2 6% έχει κάνει το εμβόλιο και με τα ρα
ντεβού φτάνει στο 56%.
Τέλος, τόνισε ότι η επιχείρηση "Γαλάζια Ελευθε
ρία" προχωρά με γρήγορους ρυθμούς καιοι παρα
δόσεις των εμβολίων γίνονται κανονικά.

■ Από αύριο, με όλο το πλέγμα των σκευασμάτων (Pfizer, Moderna, AstraZeneca
και Johnson & Johnson) -1 45.000 Έλληνες 40-44 ετών έχουν ήδη κλείσει ραντεβού

Μία δόση για όσους έχουν
νοσήσει
Μία δόση αρκεί για όσους έχουν νοσήσει από κορωνοϊό, όπως ανακοινώθηκε στη χθεσινή ενημέ
ρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυ
ψης για τον κορωνοϊό, στο υπουργείο Υγείας, α
πό την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια
σμών, ΜαρίαΘεοδωρίδου.
Η κ. Μαρία Θεοδωρίδου ανέφερε για τους αν
θρώπους που έχουν νοσήσει πως «η διάρκεια των
εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του ιού ή
ταν μεγάλη, μεγαλύτερης διάρκειας από αυτή που
πιστεύαμε αρχικά. Δίνει διάρκεια μεγαλύτερη από
τους 12 μήνες.Έτσιαποφασίστηκε ητροποποίηση
του εμβολιαστικού σχήματος με μία δόση εμβολί
ου. Ο χρόνος που αποφασίστηκε για να δοθεί η δό
ση είναι 6 έως 12 μήνες».
Εάν ο πολίτης νοσήσει πριν τον πρώτο εμβολια
σμό του, τότε θα δικαιούται εμβολιασμό μετά από
έξι μήνες από την ημέρα που διαγνώστηκε θετικός
και καταχωρίστηκε στο σχετικό μητρώο. Εάν έχει
προκαθορισμένο ραντεβού από την προσεχή Τρί
τη, το ραντεβού θα ακυρωθεί αυτόματα και ο πο
λίτης θα μπορεί να το προγραμματίσει ξανά μετά
από 6 μήνες από την ημερομηνία διάγνωσης της
νόσου. Θα σταλεί SMS στο κινητό του ακριβώς έ
ξι μήνες μετά τη νόσηση, έτσι ώστε να υπενθυμί
σει στους πολίτες ότι μπορούν να κλείσουν ραντε
βού για εμβολιασμό. Εάν ο πολίτης νοσήσει ανά
μεσα στην πρώτη και τη δεύτερη δόση εμβολίου,
το επαναληπτικό ραντεβού θα ακυρωθεί αυτόμα-

Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί 3.250.000 πολίτες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 31%, και 1.800.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους,
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 17,2%.

Το τελευταίο
2^ωρο, ο ΕΟΔΗ
ανακοίνωσε στη χώρα μας1581
νέα κρούσματα κορωνοϊού.
Παράλληλα, ατην ανακοίνωση του
ΕΟΔΜ αναφέρεται πως οι
όιασωληνωμένοι ατη χώρα
ανέρχονται σε 563, ενώ οι Θάνατοι
την τελευταία ημέρα ήταν50. Τέλος,
τα τεστ που όιενερνήθηκαν το
τελευταίο2Ζίωρο ανέρχονται σε
περίπου22.000.

τα και θα μπορέσει να προγραμματίσειτη δεύτερή
του δόση σε διάστημα 6 έως 12 μήνες απάτην ημε
ρομηνία της διάγνωσης. Άλλη μελέτη στην οποί
α αναφέρθηκε η κ. Θεοδωρίδου δείχνει ότι τα εμ
βόλια τόσο της Phizer όσο και της AstraZeneca εί
ναι αποτελεσματικά και στις μεταλλάξεις, καθώς
μετάτιςδύο δόσεις παρατηρήθηκε προστασία κα
τά 86% και 66% αντίστοιχα από τις νέες μεταλλά
ξεις, τη βρετανική και την ινδική. Στη συνέχεια, η
Μαρία Θεοδωρίδου ανέφερε ότι πολλοί ακυρώ
νουν τα ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση λόγω
παρενεργειών που παρουσίασαν μετά την πρώτη
δόση.
«Το τίμημα να μείνουν με μία δόση εμβολίου είναι
σημαντικό», τόνισε.

Ασφαλή τα εμβόλια για εγκύους
και θηλάζουσες
Η δεύτερη δόση θα γίνεται με διαφορετικό εμ
βόλιο μόνο σε περίπτωση που ένα άτομο κάνει
μία σοβαρή αλλεργική αντίδραση ή θρομβώσεις
που αφορούν μεγάλα αγγεία, όπως ανέφερε η κ.

Θεοδωρίδου.
Τέλος, τόνισε πως είναι ασφαλή τα εμβόλια για
τις εγκύους και τις θηλάζουσες και επισήμανε ότι
είναι λάθος αρκετοί άνθρωποι να ακυρώνουν τη
β' δόση του εμβολιασμού, έχοντας την εμπειρία
των παρενεργειών της α' δόσης, οι οποίες όπως
είπε είναι αναμενόμενες.
«Ο εμβολιασμός κατά την κύηση προφυλάσσει
την έγκυο και το νεογνό», είπε και π ρόσθεσε: «Βά
σει των δεδομένων που υπάρχουν μέχρι σήμερα,
συστήνεται να γίνεται ο εμβολιασμός με εμβόλι
α mRNA».
«Ο πόνος στο χέρι, ο πυρετός, η κεφαλαλγία και
η ατονία είναι σαν να περνά κάποιος μία ίωση. Ί
σως υπάρχει παραπανίσιος φόβος γι' αυτά τα α
ναμενόμενα συμπτώματα. Η επίμονη κεφαλαλγί
α, ο πόνος στον θώρακα, μικρά αιμορραγικά στίγ
ματα και τα προβλήματα στην όραση είναι συ
μπτώματα θρομβώσεων, που παραμένουν σπά
νιες επιπλοκές», είπε η κ. Θεοδωρίδου, απαντώ
ντας σε σχετική ερώτηση για τις παρενέργειες
των εμβολίων.
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Πιο αυξημένες οι θρομβώσεις σε νεότερα
άτομα και γυναίκες
Για τα σπάνια περιστατικά θρομβώσεων καιτα εμβό
λια μίλησε, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής ΦαρμακολογίαςστοΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ευάγγελος
Μανωλόπουλος, στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.
Όπως ανέφερε ο καθηγητής, είναι πιο αυξημένες οι
θρομβώσεις σε νεότεραάτομακαισε γυναίκες κυρίως
με AstraZeneca και πιο σπάνια με Johnson & Jonson.
«Τα 2-3 περιστατικά που έχουν προκόψει αφορούν

σε νεαρά άτομα και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ή
ταν επιβαρυμένα από κάποια νόσο», σημείωσε ο ίδιος,
ενώ πρόσθεσε πως για τα εμβόλια MRNA δεν υπάρχει
κάποια συσχέτιση με θρομβώσεις.
Μεταξύ άλλων, τόνισε πως τη μάσκα και τον ιό δε θα
τα ξεφορτωθούμε αν δεν εμβολιαστούμε. «Πάμε κα
λά με τους εμβολιασμούς, αλλά ο αριθμός πρέπει να
αυξηθεί», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τα άτομα που έχουν νοσήσει από κορωνοϊό και τις δόσεις εμβολίων, ο κ. Μανωλόπουλος
ανέφερε πως όσοι έχουν νοσήσει ήπια πρέπει να κά
νουν το εμβόλιο από τη στιγμή που έχουν περάσει τα
συμπτώματα και είναι αρνητικοί, και πως η οδηγία που
έχει βγει σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις είναι για μία
δόση.Όπωςεξήγησε,αν κάποιοςέχεινοσήσει, η πρώ
τη δόση εμβολίου θα πιαστεί σαν δεύτερη.

Ανυπάρζει
τέταρτο κύμα, 0α
οφείλεται σε
μεταλλάζεις και
πλημμελή εφαρμογή
μέτρων προστασίας,
όπως μάσκα και
αποατάαειςτο
καλοκαίρι, που
χαλαρώνουμε πιο πολύ,
ενώ ταυτόχρονα θα
αναπτύσσονται
υποδόρια
μεταλλαγμένα
ατελέχη, τα οποία όταν
γυρίσουμε στις πόλεις
και αε κλειστούς
χώρους, θα αρχίσουν
να αναπτύσσονται
Δημοσθένης
Σαρηγιαννης,
Νέα στοιχεία σχετικά με την ασθένεια μιας σειράς ερευνητών στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν, της πόλης an ’ όπου
θεωρείται ότι ξεκίνησε ο νέος κορωνοϊός, ηου έμελλε να μετεξελιχτεί σε πανδημία, φέρνει στο φως έκθεση των υπηρε
σιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΠΒΊΒΑΛΛΟΝΠΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΘ
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Ερευνητές
είχαν
ασθενήσει
από τον
Νοέμβριο
του 2019
Ενιωμεταξύ, νέα στοιχεία σχετικά με την ασθέ
νεια μιας σειράς ερευνητών στο Ινστιτούτο Ιολο
γίας της Γουχάν, της πόλης απ' όπου θεωρείται
ότι ξεκίνησε ο νέος κορωνοϊός, που έμελλε να
μετεξελιχτεί σε πανδημία, φέρνει στο φως έκθε
ση των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Σύμ
φωνα με την έκθεση, αποσπάσματα απάτην οποία
φέρνει στο φως η Wail· Street Journal τον Νοέμ
βριο του 2019 αρκετοί εργαζόμενοι ερευνητές στο
συγκεκριμένο Ινστιτούτο νόσησαν και χρειάστηκε
να νοσηλευτούν. Οι νέες πληροφορίες σχετικά με
τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων τους μπορεί να
πυροδοτήσει νέες συζητήσεις σχετικά μετηνπροέλευση της πανδημίας.
Ηέκθεση,πουείχεδημοσιοποιηθείεπίδιοίκησης
Τραμπ τον Ιανουάριο, ανέφερε μεν ότι οι ερευνη
τές είχαν ασθενήσει το φθινόπωρο του 2019, αλλά
δεν ήταν γνωστό ότι είχε χρειαστεί να εισαχθούν
σε νοσοκομεία. Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα γνωστο
ποίησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι ο
πρώτος ασθενής με συμπτώματα κορωνοϊού καταγράφηκε στη Γουχάν στις 8 Δεκεμβρίου 2019.
Παρά τη σοβαρότητα τωνσυμπτωμάτων, οι συντά
κτες της έκθεσης δεν μπορούν να πουν με βεβαι
ότητα ότι πρόκειται για κορωνοϊό, παρά το γεγο
νός ότι μιλάμε για ασθένεια σε κινεζικό έδαφος.
ΗεπικεφαλήςτωνΥπηρεσιώνΠληροφοριώνΑβρίλ
Χέινς είπε τον περασμένο μήνα ότι «οι μυστικές
υπηρεσίες δε γνωρίζουν πού, πότε ή πώς μετα
δόθηκε αρχικά η COVID-19», και η εκτίμηση αυτή
δεν έχει αλλάξει, όπως αναφέρουν οι πηγές της
Walt Street Journal· που μίλησαν για την έκθεση.
Τα νέα στοιχεία, πάντως, ενισχύουν την πεποίθη
ση ότι ο ιός προήλθε από φυσικά αίτια, μέσω της
επαφής ζώου-ανθρώπου, χωρίςνα αποκλείεται η
πιθανότητα ο ιόςνα ήταν αποτέλεσμα κάποια ατυ
χούς διαρροής από το Ινστιτούτο της Γουχάν, όπου
οι ερευνητές εξέταζαν νυχτερίδες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΟΔΥ

1.381 νέα κρούσματα,50 νεκροί,563 διασωληνωμένοι
Το τελευταίο 24ωρο, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε στη χώρα μας 1.381 νέα κρούσματα κορωνοϊού. Παράλληλα, στην ανακοίνωση του ΕΟΔΥ αναφέρεται πως οι διασωληνωμένοι στη χώρα ανέρχονται σε 563, ενώ οι θάνατοι τηντελευταία ημέρα ήταν 50. Τέ
λος, τα τεστ που διενεργήθηκαν το τελευταίο 24ωρο ανέρχονται σε περίπου 22.000.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.381, εκ των οποίων 3 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. 0 συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται
σε 391.181 (ημερήσια μεταβολή+0,4%). εκ των οποίων 51,2% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 31 θεωρούνται
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.077 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω
στό κρούσμα.Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 50, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 11.822 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκεί
μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
0 αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 563 (61,3% άν
δρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη. Το 83,7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕ0 2.353 ασθενείς.Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 210 (ημερήσια μεταβολή -8,3%). Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είναι 271 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44
έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 78 έτη
(εύρος 0,2 έως 106 έτη).
«Μέσα Ιουνίου θα πέσουμε από τα 1.000 κρούσματα κορωνοϊού ημερησίως»

«Στις 15 Ιουνίου θα πέοουμε από τα 1.000 κρούσματα κορωνοϊού την ημέρα»,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, Δημο
σθένης Σαρηγιάννης.
Όπως εκτιμά ο ίδιος, δε θα φτάσουμε τα 2.000 σε εβδομαδιαίο μέσο όρο μέχρι
τέλος του Μάϊου.
Από εκεί και πέρα, θα είμαστε σε μια ταχεία αποκλιμάκωση. θα το δούμε και στις
ΜΕΘ και στους νεκρούς. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η κατάσταση», δήλωσε χαρα
κτηριστικά στον ΣΚΑΙ.
Παράλληλα, υπογράμμισε πως η επιδημιολογική αποκλιμάκωση οφείλεται κυρί
ως στα self tests και στον καλό καιρό.
Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός τέταρτου κύματος, ο καθηγητής απάντησε πως «αν
υπάρξει τέταρτο κύμα, θα οφείλεται σε μεταλλάξειςκαι πλημμελή εφαρμογή μέτρων
προστασίας, όπως μάσκα και αποστάσειςτο καλοκαίρι, που χαλαρώνουμε πιο πολύ,
ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύσσονται υποδόρια μεταλλαγμένα στελέχη, τα οποία όταν
γυρίσουμε στις πόλεις και σε κλειστούς χώρους, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται».
Ωστόσο, επισήμανε ότι, αν έχουμε χτίσει ένα τοίχος ανοσίας με τα εμβόλια μέχρι
τότε, αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά από την ανάπτυξή τους και αυτό το ποσο
στό ανοσίας πρέπει να είναι πάνω από το 70%.

Οι εμβολιασμένοι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό
«Μπορεί να μεταδώσει τον κορωνοϊό κάποιος που είναι εμβολιασμένος κατά της
COVID-19. αλλά όχι στον ίδιο βαθμό οε σύγκριση με κάποιον που δεν είναι», διευ
κρίνισε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, στον ΑΝΤΙ.

J £
«Ως εκ τούτου», τόνισε, «μέχρι να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό συλλογικό
επίπεδο ανοσίας, δε θα πρέπει να έχουμε διαχωρισμούς στα μέτρα», σημείωσε.
Παράλληλα, ο κ. Δημόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι
άτομα που ανήκουν στη λεγάμενη "παραγωγική ηλικία" (δηλαδή νεότεροι) σπεύ
δουν να εμβολιαστούν.
Στόχος, όπως συμπλήρωσε, είναι μέσα στους επόμενους δύο μήνες να έχει εμ
βολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση πάνω από το 50% του πληθυσμού.
Με αφορμή τη 44χρονη από την Κρήτη, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατά
σταση μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca, ο κ. Δημόπου
λος είπε πως «δεν έχουμε την ευχέρεια να πούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουμε το
εμβόλιο της AstraZeneca».
Σημείωσε, όμως, ότι κάποιος που παρουσίασε θρομβωτικό επεισόδιο (μία σπά
νια ανεπιθύμητη παρενέργεια) μετά το εμβόλιο της AstraZeneca, μπορεί στη 2η
δόση να επιλέξει άλλο εμβόλιο.
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