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Τι προκαλεί ανησυχία 
στους επιστήµονες και 
µε ποια µέτρα θα 
περιοριστεί η διασπορά 
των κρουσµάτων
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Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Σ
ε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός µηχανι-
σµός για να αναχαιτίσει το δεύτερο επιδη-
µικό κύµα κορωνοϊού που είναι προ των 

πυλών της χώρας. Οι λοιµωξιολόγοι προτείνουν 
τη λήψη επιπρόσθετων µέτρων και την αυστη-
ροποίηση των ελέγχων, ενώ ο σχεδιασµός του 
υπουργείου Υγείας για την επόµενη ηµέρα επε-
κτείνεται σε 13 στρατηγικούς άξονες.

Στη δίνη του κυκλώνα βρίσκονται τα µεγάλα 
αστικά κέντρα, µε την Αττική και τη Θεσσαλονί-
κη να εµφανίζουν τον µεγαλύτερο αριθµό κρου-
σµάτων µέσα στον Ιούλιο. Οι επιστήµονες προ-
ειδοποιούν ότι, εάν δεν αλλάξουν τα δεδοµένα, 
στις αρχές Σεπτεµβρίου αναµένεται έκρηξη της 
πανδηµίας. Μάλιστα, µέχρι το τέλος του πρώ-
του µήνα του φθινοπώρου, τα κρούσµατα θα 
ξεπερνούν καθηµερινά τα 140. Ωστόσο, σε πε-
ρίπτωση που δεν ληφθούν επιπρόσθετα µέτρα 
για τα κέντρα διασκέδασης και τις θρησκευτικές 
εκδηλώσεις και δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγ-
χοι για τη χρήση µάσκας, το δεύτερο επιδηµι-
κό κύµα είναι πιθανόν να ξεσπάσει ακόµα και 
µέσα στον Αύγουστο.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε Υπολογιστικό Εργα-
λείο ∆ιαχείρισης του Κινδύνου που έχουν ανα-
πτύξει το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ και η οµάδα HERACLES, σε συνεργασία µε 
τα Πανεπιστήµια Προηγµένων Σπουδών στην 
Παβία και στην Πίζα της Ιταλίας, η άνοδος της 
θερµοκρασίας, σε συνδυασµό µε την αύξηση 
της υπεριώδους ακτινοβολίας και τη µεταβολή 
της υγρασίας κατά τη θερινή περίοδο, φαίνε-
ται ότι συντελεί στη µείωση της µεταδοτικότη-
τας κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

«Το γεγονός αυτό µπορεί εν µέρει να αντι-
σταθµίσει την πιθανή αύξηση του Rt λόγω της 
άρσης των µέτρων», εξηγεί ο επικεφαλής της 
ερευνητικής προσπάθειας, καθηγητής κ. Σα-
ρηγιάννης. Εντούτοις, σύµφωνα µε τον καθη-
γητή, η πραγµατική εικόνα είναι πιο σύνθετη, 
γιατί πλέον πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και η εισ-
ροή των τουριστών. Από τους εντατικούς ελέγ-

Το σχέδιο αναχαίτισης του    δεύτερου κύµατος

Η ΓΗ είναι επίπεδη και γεμάτη ψεκαστικά! Στον πλανή-
τη, δε, αυτό συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Το 31% 
των ιθαγενών πιστεύει ότι ο κορωνοϊός «Προήλθε/εξα-
πλώθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση επίτηδες», το 30% 
πιστεύει ότι «Προήλθε/εξαπλώθηκε από ανθρώπινη πα-
ρέμβαση κατά λάθος/λόγω ατυχήματος σε κάποιο ερ-
γαστήριο» και το 28% ότι «Προήλθε/εξαπλώθηκε από 
φυσικές διεργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση».

Και ενώ συμβαίνουν αυτά, το 30% δηλώνει ότι «Θα εμ-
βολιαστεί κανονικά για προληπτικούς λόγους», το 43% 
ότι «Θα πράξει ανάλογα μετά από εκτίμηση της κατάστα-
σης που θα ισχύει τότε», το 14% ότι «Δεν θα εμβολιαστεί 
γιατί είναι εναντίον των εμβολίων γενικά» και το 9% «Δεν 

θα εμβολιαστεί γιατί δεν φοβάται ότι θα αρρωστήσει».
Και ξαφνικά, το 51% δηλώνει ότι «Θέλει μέτρα ίδια ή 

αυστηρότερα» από ό,τι έχουμε λάβει. Ωστόσο η αιτιολο-
γία για αυτήν την αντίφαση είναι ότι το 53% επιθυμεί τα 
μέτρα αυτά να είναι «Τοπικού χαρακτήρα», διότι στη χώ-
ρα μας έχουμε δύο σκεπτικά: α) Δεν θα συμβεί σε εμέ-
να αυτό και β) Πέντε μέτρα από εμένα και ας είναι στου 
αδερφού μου το σπίτι.

Τέλος, το 87% πιστεύει ότι «Η οικονομική κρίση λό-
γω κορωνοϊού θα πλήξει κυρίως τους αδύνατους» και 
το 68% ότι «Η κρίση χρησιμοποιείται από τους ισχυρούς 
για να γίνουν ισχυρότεροι». 

Αλίμονο, σύντομα τα κρούσματα θα γίνουν… 165. 
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χους που πραγµατοποιούνται στις πύλες εισό-
δου της χώρας προκύπτει ότι οι ροές ασυµπτω-
µατικών/προσυµπτωµατικών φορέων µειώθη-
καν -σε σχέση µε το τέλος Ιουνίου- από 50 µε 
55 ηµερησίως (όπως είχε υπολογιστεί από το 
µοντέλο) σε περίπου 10 µε 15, γεγονός που συ-
νέβαλε στη σχετικά καλή εικόνα µέχρι και πριν 
από τέσσερις ηµέρες. Εντούτοις, οι αυξηµένες 
ροές εκείνων των ηµερών, σε συνδυασµό µε 
την πληµµελή εφαρµογή των µέτρων κοινωνι-
κής αποστασιοποίησης και χρήσης της µάσκας, 
συνετέλεσαν σε διασπορά του ιού στην κοινό-
τητα, η οποία εκδηλώνεται µε την αύξηση των 
νέων κρουσµάτων τις τελευταίες τρεις ηµέρες.

Τα σενάρια
Με βάση αυτές τις προβλέψεις, διαφαίνεται µια 
συνεχής αύξηση των κρουσµάτων τις επόµενες 
ηµέρες, η οποία θα αγγίξει τα 80 νέα κρούσµα-
τα την ηµέρα την τελευταία εβδοµάδα του Αυ-
γούστου. Στην περίπτωση αυτή, στις 30 Σεπτεµ-
βρίου ο συνολικός αριθµός κρουσµάτων ανα-
µένεται να διαµορφωθεί σε περίπου 11.500, 
ενώ οι θάνατοι θα είναι περίπου 260.

Εντούτοις, σύµφωνα µε τον κ. Σαρηγιάννη, 
αναµένεται επιπλέον επιβάρυνση της κατάστα-
σης, λόγω των µαζικών κοινωνικών εκδηλώσεων, 
τόσο των παραδοσιακών (πανηγύρια) όσο και 
των σχετικών µε τα τουριστικά παραθαλάσσια 
θέρετρα (beach parties). Στην περίπτωση αυτή, 
αναµένεται µια επιπλέον αύξηση του ρυθµού 
µεταβολής των κρουσµάτων και τα 80 κρού-
σµατα ηµερησίως αναµένονται 10 ηµέρες νω-
ρίτερα, µετά τις 20 Αυγούστου.

Αντίστοιχα, η έλλειψη προστατευτικών µέ-
τρων (µη τήρηση αποστάσεων και µη χρήση 
µάσκας) σε εσωτερικούς χώρους θρησκευτι-
κής λειτουργίας αναµένεται επίσης να έχει δυ-
σµενή επίδραση στην επιδηµιολογική εικόνα, 
αν και σε µικρότερο βαθµό από ό,τι οι µαζικές 
εορταστικές εκδηλώσεις.

 Στην περίπτωση που συνδυαστούν οι δύο 
παραπάνω επιβαρυντικές συνθήκες, η κατάστα-
ση διαµορφώνεται ακόµα πιο δυσοίωνη και τα 
80 περιστατικά ηµερησίως αναµένονται περί-
που στις 20 Αυγούστου, σύµφωνα µε το Υπο-
λογιστικό Εργαλείο ∆ιαχείρισης του Κινδύνου.

Επιπλέον, η κατάσταση µπορεί να επιδεινωθεί 
εάν δεν εντατικοποιηθούν περαιτέρω οι έλεγ-
χοι στις πύλες εισόδου της χώρας και κατά την 
περίοδο του Αυγούστου, οπότε και αναµένεται 
να αυξηθεί η τουριστική κίνηση στη χώρα, και 
υπάρχει κίνδυνος να εισέρχονται καθηµερινά 
20 ασυµπτωµατικοί/προσυµπτωµατικοί φορείς. 

«Στην περίπτωση αυτή, που αντιπροσωπεύ-
ει ένα πιθανό αλλά δυσµενές σενάριο», εξηγεί 

τρικής Σχολής και πρύτανης ΕΚΠΑ Θάνος ∆ηµό-
πουλος. «Υπάρχουν δύο παράγοντες που εµπο-
δίζουν την εξάλειψη της επιδηµίας», λέει ο κα-
θηγητής και εξηγεί ότι ο ιός έχει µεγάλο χρόνο 
επώασης, γεγονός που εµποδίζει τον έγκαιρο 
εντοπισµό των κρουσµάτων. Επίσης, συχνά, 
είτε δεν δηµιουργεί συµπτώµατα, είτε έχει ελα-
φριά συµπτωµατολογία. «Ενας ασυµπτωµατικός 
ασθενής µπορεί να περάσει από µια µεγάλη πό-
λη, να µείνει για λίγες ώρες και, φεύγοντας, να 
αφήσει επαφές που θα εκδηλώσουν µε λίγα ή µε 
περισσότερα συµπτώµατα τον ιό», λέει ο κ. ∆η-
µόπουλος, ερµηνεύοντας τη διασπορά του ιού 
το τελευταίο χρονικό διάστηµα στη χώρα µας.

Αναφερόµενος στα πάρτι και στο συγχρωτι-
σµό που επικρατεί στα µπαρ και στα κέντρα δι-
ασκέδασης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ χαρακτηρίζει 
τέτοιες δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, κα-
θώς συγκεντρώνονται πολλά νεαρά άτοµα, τα 
οποία όταν µολύνονται από τον SARS-CοV-2 εί-
ναι συνήθως ασυµπτωµατικά.

«Ενας ακόµα παράγοντας που πρέπει να λά-
βουµε υπόψη είναι ότι η µετάδοση σε συνθή-
κες µεγάλου συνωστισµού, όπου υπάρχουν 
τραγούδια, φωνές και γέλια, είναι ακόµα µεγα-
λύτερη, διότι η εκποµπή των µικρών και µεγά-
λων σταγονιδίων µε τα οποία µεταδίδεται ο νέ-
ος κορωνοϊός είναι πιο έντονη».

Σύµφωνα µε τον κ. ∆ηµόπουλο, έχουν κατα-
γραφεί στο εξωτερικό περιπτώσεις υπερµετάδο-
σης του ιού από τέτοιες εκδηλώσεις. Μάλιστα, 
επισηµαίνει ότι είναι δύσκολο να γίνει ιχνηλά-
τηση των επαφών αυτών των ατόµων. «Η αυ-
στηρότερη τήρηση των µέτρων θα µπορέσει 
να περιορίσει την εξάπλωση του ιού και τη µό-
λυνση µεγαλύτερου αριθµού ανθρώπων», κα-
ταλήγει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ.

Η στρατηγική προετοιµασίας των υπηρεσιών 
Υγείας για το ενδεχόµενο νέου κύµατος πανδη-
µίας περιλαµβάνει 13 άξονες. 

Ειδικότερα, ο στρατηγικός σχεδιασµός του 
υπουργείου Υγείας για το ενδεχόµενο δεύτε-
ρου επιδηµικού κύµατος περιλαµβάνει τα εξής:
1. Ενίσχυση δυνατοτήτων ελέγχου στα νοσοκο-
µεία και στα Κέντρα Υγείας: Εγκατάσταση µεγά-
λων αναλυτών σε περισσότερα νοσοκοµεία στη 

ο καθηγητής, «τα 80 νέα κρούσµατα ανά ηµέ-
ρα αναµένονται νωρίτερα, στις 13 Αυγούστου, 
ενώ, εάν δεν ληφθούν επιπλέον µέτρα, η κατά-
σταση θα διαµορφωθεί µε τρόπο παραπλήσιο 
των λοιπών βαλκανικών χωρών µέχρι το τέλος 
του έτους».

Με βάση τα παραπάνω, σύµφωνα µε τον κ. 
Σαρηγιάννη, κρίνονται αναγκαία τα µέτρα για 
τον περιορισµό της διασποράς σε ό,τι αφορά 
τόσο τις µαζικές κοινωνικές εκδηλώσεις όσο και 
τους χώρους θρησκευτικής λατρείας. Αναγκαία, 
επίσης, είναι και η εντατικοποίηση των ελέγχων 
στις πύλες εισόδου, έτσι ώστε να µην εισέρχο-
νται σε καθηµερινή βάση περισσότεροι από 10-
15 ασυµπτωµατικοί/προσυµπτωµατικοί φορείς.

Εάν τα παραπάνω συνδυαστούν µε τη χρή-
ση προστατευτικής µάσκας σε περισσότερους 
εσωτερικούς χώρους, θα οδηγήσουν σε συνο-
λικότερη µείωση της µεταδοτικότητας και σε 
πολύ καλύτερη πρόγνωση της επιδηµιολογι-
κής εικόνας.

 
Μπαρ και κέντρα διασκέδασης
Την ανάγκη να αυστηροποιηθεί η τήρηση των 
µέτρων στους χώρους όπου παρατηρείται συ-
νωστισµός επισηµαίνει, από την πλευρά του, και 
ο καθηγητής της Θεραπευτικής Κλινικής της Ια-

Ο στρατηγικός σχεδιασμός 
του υπουργείου Υγείας για 
το ενδεχόμενο νέου κύματος 
πανδημίας περιλαμβάνει 13 άξονες
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Το σχέδιο αναχαίτισης του    δεύτερου κύματος
χώρα ή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα προβλέπονται μικροί 
αναλυτές (point of care) σε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία και διαδικασίες 
για να επιτευχθεί η γρήγορη μεταφορά δειγμάτων σε κεντρικά εργαστήρια. 
2. Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και δημιουργία στρατηγικών 
αποθεμάτων σε κάθε υγειονομική περιφέρεια.
3. Κατασκευή περισσότερων από 250 νέων ΜΕΘ εντός των επόμενων μη-
νών. Στόχος είναι να αναπτυχθούν τουλάχιστον 1.200 κλίνες ΜΕΘ. 
4. Προετοιμασία κλινικών νοσηλείας για ασθενείς με COVID-19 σε όλη την 
επικράτεια, ενισχυμένες με τον εξοπλισμό που έρχεται σταδιακά από δωρεές. 
5. Προετοιμασία των ΤΕΠ με διαχωρισμό ροών ασθενών. 
6. Ενίσχυση του ρόλου των Κέντρων Υγείας, με βάση το πετυχημένο μοντέ-
λο των COVID Only Κέντρων Υγείας.
7. Ανάπτυξη υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών με 
COVID-19, μέσω πλατφόρμας τηλεσυμβουλευτικής, η υλοποίηση της οποί-
ας ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία όταν χρειαστεί. 
8. Ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό. Εχουν ήδη προστεθεί περισσότεροι από 
6.000 επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν όπου χρειαστεί σύμ-
φωνα με τις ανάγκες του συστήματος.
9. Νέο σχέδιο εφημέρευσης των νοσοκομείων στο Λεκανοπέδιο, για να αντα-
ποκριθούν στις ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας. 
10. Συνεχής αξιολόγηση της ετοιμότητας των νοσοκομείων, σε σχέση με 
την εφαρμογή των μέτρων προστασίας των ασθενών και των εργαζομένων.
11. Προγράμματα εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας. 
12. Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων 
σε πραγματικό χρόνο και για τη διαχείριση του συστήματος υγείας, ιδίως σε 
συνθήκες κρίσης. 
13. Ενίσχυση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, ώστε να υπάρξει η 
απαραίτητη ρευστότητα, εάν αυξηθεί η νοσηλευτική κίνηση.

Νίκος Χαρδαλίας

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας 
έφερε την έκτακτη συνέντευξη Τύπου και επιπρόσθε-
τα μέτρα που ανακοίνωσε το απόγευμα της περασμέ-
νης Παρασκευής ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασί-
ας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Η χρή-
ση της μάσκας γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους 
κλειστούς χώρους και έως τις 15 Αυγούστου απαγο-
ρεύονται οι επισκέψεις σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμέ-
νων, αστέγων και σε νοσοκομεία, καθώς και των ιατρι-
κών επισκεπτών στα νοσοκομεία. Επιπλέον, δεν επι-
τρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που 
παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα μόλυνσης, 
ενώ δεν επιτρέπεται η παρουσία των ιατρικών επισκε-
πτών στις νοσηλευτικές μονάδες. Επιβάλλεται ρητή 
απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέ-
ντρα, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστή-
ματα με τραπεζοκαθίσματα. Παρατείνεται η απαγό-
ρευση πανηγυριών και άλλων εκδηλώσεων σε ανοι-
χτούς χώρους έως τις 31 Αυγούστου. Από αύριο Δευ-

τέρα 3/8 έως και 
15/8 επιτρέπονται 
αυστηρά μέχρι 100 
άτομα σε κοινωνι-
κές εκδηλώσεις (γά-
μους, κηδείες, βα-
φτίσεις κ.λπ.). Παρα-
τείνονται έως και τις 
31 Αυγούστου του 
2020 τα μέτρα περι-
ορισμού κυκλοφορί-
ας των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης και στις δομές κάθε είδους της χώρας για την 
πρόληψη εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του 
κορωνοϊού. Πλέον υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρή-
ση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους, όταν δεν 
είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων, ενώ παρατείνε-
ται μέχρι τις 15 Αυγούστου η αναστολή πτήσεων από 
Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. 

«Υποχρεωτική η χρήση μάσκας  
σε όλους τους κλειστούς χώρους»


