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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βλάβες σε αγγεία και αίμα για έναν στους
τέσσερις, δύο μήνες μετά την νόσηση με κορωνοϊό
ύο μήνες μετά την νόσηση από κο- γάλο ποσοστό που δεν το περιμέναμε, τονίζει ο
ρωνοϊό στο 25% των ατόμων παρα διακεκριμένος αιματολόγος, για να προσθέσει
μένουν βλάβες στα αγγεία και η πή στη συνέχεια ότι αν αυτό συνδυαστεί με το σύν
ξη του αίματος παραμένει ενεργο δρομο long- covid, που παρουσιάζεται επίσης
ποιημένη, σύμφωνα με πρόδρομα στο 25 με 30% των ανθρώπων, σημαίνει ότι πλέ
αποτελέσματα μελέτης που διενεργήθηκε
από να ανπμετωπίσουμε μία νέα ανοσοον "έχουμε
την ομάδα "Καρκίνος και Θρόμβωση,λογική
INSERM
κατάσταση που έχει ποικίλη κλινική εικό
U938", του καθηγητή Αιματολογίας στην Ιατρική
να. Η Covid 19 όπως έχουμε πει εδώ και ένα χρό
Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης κ. Γρη- νο, είναι ένα νόσημα των αγγείων και του αίμα
γόρη Γεροτζιάφα, σε συνεργασία με την ομάδα τος. Και το γεγονός ότι οι διαταραχές που προτων κυρίων Τέρπου και Δημόπουλου του ΕΚΠΑ,
καλούνται από τον ιό, με ένα τρόπο που ακόμα
και είναι υπό δημοσίευση τις επόμενες ημέρες.
δεν γνωρίζουμε, παραμένουν τουλάχιστον δύο
Όπως δηλώνει μάλιστα ο καθηγητής Γεροτζιάμήνες μετά την νόσηση, είναι εντυπωσιακό, γιατί
φας οι εμμένουσες διαταραχές σε αγγειακό επί συνήθως δεν συμβαίνει έτσι στις κοινές ιώσεις.
πεδο που εμφανίζονται σε έναν στους τέσσερις Ένα επιχείρημα λοιπόν παραπάνω, γιατί η
επιβιώσαντες από κορωνοϊό, δεν σχετίζονται με
Covid 19 δεν είναι γρίπη. Και γισπ' πρέπει να είμα
την βαρύτητα της νόσησης, δηλαδή αν κάποιος
στε πάρα πολύ σοβαροί στην αντιμετώπιση της
πέρασε βαριά Covid19, νοσηλεύτηκε σε νοσοκο πανδημίας, και προσεκτικοί τόσο στο να εφαρ
μείο ή παρέμεινε στο σπίτι. Το 25% είναι ένα με μόζουμε τα μέτρα αποτροπής της λοίμωξης, ό
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σο και τον εμβολιασμό, καθώς αποτελεί το βασι
κό όπλο που έχουμε για να μην νοσήσουμε από
τον ιό. Η γνώση που προκύπτει από την μελέτη
μας πρέπει να επικοινωνηθεί στο κοινό στην Ελ
λάδα και θα έλεγα ότι είναι ένα επιπλέον επιχεί
ρημα που πρέπει να στηρίξει την καμπάνια του
εμβολιασμού".
Επίσης τα δεδομένα αυτής της έρευνας, σύμφω
να με τον κ. Γεροτζιάφα, και το ΑΠΕ ΜΠΕ, είναι
ακόμη ένα επιχείρημα που στηρίζει την ανάγκη
για να οργανωθεί ένα δίκτυο περίθαλψης, τόσο
για τους ανθρώπους που προσβάλλονται από
τον ιό, έτσι ώστε να γίνεται νωρίς η διάγνωση και
οι θεραπευτικές παρεμβάσεις, για να μην οδη
γούνται στους θαλάμους των νοσοκομείων ή
στις ΜΕΘ, όσο και για τους ανθρώπους, που α
φού τελειώσουν με τη νοσηλεία τους, θα χρεια
στούν υποστήριξη για την ανπμετώπιση του συν
δρόμου long covid.

1

