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δηµιολόγοι ότι πρόκειται για το αναµενόµενο 
δεύτερο κύµα», σηµειώνει η κ. Γιαµαρέλλου 
και υπογραµµίζει ότι για τη χώρα µας δεν εί-
ναι ακόµα βέβαιο. «Προλαβαίνουµε το δεύτε-
ρο κύµα; Ισως ναι, εάν αυτοί που επιστρέφουν 
από τις άδειές τους περιορίσουν τις δραστη-
ριότητές τους στις απολύτως απαραίτητες για 
µία εβδοµάδα, ώστε όσοι είναι ασυµπτωµατι-
κοί φορείς να µη µεταδώσουν τη λοίµωξη. Αν 
εφαρµόζουµε πιστά τη σωστή χρήση µάσκας, 
τις αποστάσεις των δύο µέτρων µε τους γύρω 
µας, το συχνό και σωστό πλύσιµο των χεριών 
µας µε σαπούνι και νερό ή µε χρήση αντιση-
πτικού και αν αποφύγουµε όλοι µας τους συ-
νωστισµούς. Είναι προσωπική ευθύνη του κα-
θενός µας», καταλήγει η οµότιµη καθηγήτρια 
Παθολογίας του ΕΚΠΑ.

Την εκτίµηση ότι το προσεχές διάστηµα θα 
πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και 
να ακολουθούν τα µέτρα πρόληψης προκειµέ-
νου να αποφύγουµε έξαρση του ιού εκφράζει 
ο Γιώργος ∆άικος, καθηγητής Παθολογίας-Λοι-
µώξεων του Πανεπιστηµίου Αθηνών. «Πιστεύω 
ότι, αν ακολουθήσουµε τις οδηγίες µε υπευθυ-
νότητα και αίσθηµα αλληλεγγύης, όπως πρά-
ξαµε κατά το πρώτο κύµα, δεν θα παρατηρη-

θεί σηµαντική αύξηση των κρουσµάτων. Εχου-
µε υποχρέωση να εξοικειωθούµε µε τα µέτρα, 
να τα εφαρµόζουµε πιστά, να προστατεύου-
µε τις ευπαθείς οµάδες και να δηµιουργήσου-
µε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να επιστρέ-
ψουν τα παιδιά µε ασφάλεια στα σχολεία», δη-
λώνει στην «R» ο κ. ∆άικος. Η πρόσφατη εκτί-
ναξη των κρουσµάτων, µετά την έξοδο του ∆ε-
καπεντάγουστου στους τουριστικούς προορι-
σµούς, θέτει σε νέο πλαίσιο και τις εισηγήσεις 
των λοιµωξιολόγων απέναντι στο ενδεχόµενο 
εντατικοποίησης των µέτρων προστασίας και 

«Η περαιτέρω επιδηµιολογική συνέχεια εξαρ-
τάται και από τη συνολική οργανωµένη συ-
µπεριφορά της κοινωνίας. Σηµαντικό είναι οι 
πολίτες που επιστρέφουν από περιοχές όπου 
εµφανίστηκαν πολλά κρούσµατα να εφαρµό-
ζουν κατά γράµµα τα µέτρα (µάσκα, πλύσιµο 
χεριών) και, εφόσον είναι δυνατόν, να τεθούν 
σε αυτοπεριορισµό για τουλάχιστον µία εβδο-
µάδα», σηµειώνει ο κ. Βατόπουλος και υπο-
γραµµίζει ότι η διάγνωση της νόσου θα πρέ-
πει να γίνεται έγκαιρα και στο πλαίσιο του ΕΣΥ 

και να καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ και τους λοι-
πούς ασφαλιστικούς οργανισµούς.

∆εύτερο κύµα
Μια πιθανή «έκρηξη» κρουσµάτων µετά το τέ-
λος της καλοκαιρινής σεζόν φοβάται και η κα-
θηγήτρια Παθολογίας του ΕΚΠΑ, Ελένη Γιαµα-
ρέλλου, σηµειώνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα 
µπορεί ακόµα και τώρα να προλάβει µια ρα-
γδαία αύξηση των νοσούντων. 

«Πάντοτε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος έξαρσης 
των κρουσµάτων ώστε να σκέφτονται οι επι-
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ι
διαίτερα κρίσιµες θεωρούνται από την 
επιστηµονική κοινότητα οι επόµενες δύο 
εβδοµάδες για την πορεία της πανδηµίας 

στη χώρα µας, µετά και την επιστροφή των εκ-
δροµέων. Η αύξηση-ρεκόρ των κρουσµάτων 
των τελευταίων ηµερών έχει σηµάνει συναγερ-
µό, µε τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου και να καλούν τους πολίτες που 
έχουν ταξιδέψει σε δηµοφιλείς προορισµούς 
να τηρούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύ-
λαξης. Hδη, από το απόγευµα της Παρασκευ-
ής ανακοινώθηκε η παράταση 14 ηµερών για 
όλα τα υπάρχοντα περιοριστικά µέτρα, ώστε 
η χώρα µας να είναι όσο το δυνατόν περισσό-
τερο θωρακισµένη γι’ αυτή τη δύσκολη περί-
οδο, ως τα µέσα Σεπτεµβρίου. Σε περίπτωση 
που σηµειωθεί περαιτέρω αύξηση στον αριθ-
µό των κρουσµάτων, εκφράζονται φόβοι για τις 
αντoχές του συστήµατος Yγείας, ενώ θεωρείται 
βέβαιη η επιβολή νέων αυστηρών µέτρων. «Η 
επιδηµία θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό ακό-
µη, ενώ η περαιτέρω αύξηση του αριθµού των 

διαγνωσµένων κρουσµάτων µπορεί να αυξη-
θεί. Νοµίζω το στοίχηµα είναι η πορεία της να 
είναι ελεγχόµενη και να έχουµε όσο το δυνα-
τόν λιγότερα κρούσµατα µεταξύ των ευπαθών 
οµάδων. Τα αποτελέσµατα της τουριστικής σε-
ζόν θα φανούν µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου», 
δηλώνει στη Realnews ο καθηγητής Μικροβι-
ολογίας στη Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του Πανε-
πιστηµίου ∆υτικής Αττικής Αλκιβιάδης Βατό-
πουλος και αναφέρει ότι η πορεία της πανδη-
µίας ευτυχώς δεν δείχνει ανεξέλεγκτη αύξηση 
των διαγνωσµένων κρουσµάτων. 

Αγωνία 
15 ηµερών
Eως τα µέσα του 
Σεπτεµβρίου το 
κρίσιµο χρονικό 
σηµείο για τον έλεγχο 
της πανδηµίας στην 
Ελλάδα, επισηµαίνουν 
οι ειδικοί
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των ελέγχων. Μάλιστα, οι ειδικοί που µελετούν 
προσεκτικά τα νέα επιδηµιολογικά δεδοµένα 
δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο να αυστηρο-
ποιηθούν άµεσα τα µέτρα κοινωνικής από-
στασης, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αύ-
ξηση των κρουσµάτων. Ωστόσο, εκτιµούν ότι 
το πρόβληµα έχει εντοπιστεί, οι πολίτες έχουν 
ενηµερωθεί και µε υπευθυνότητα θα προσπα-
θήσουν να συµµορφωθούν ως προς τα µέτρα 
που συνιστώνται αυτή τη στιγµή, για να προ-
στατεύσουν την υγ εία τους και την υγεία των 
ατόµων που βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο.

Επαναµολύνσεις
Στο µικροσκόπιο βρίσκονται από την παγκό-
σµια επιστηµονική κοινότητα τα περιστατικά 

επαναµόλυνσης που εµφανίστηκαν σε δύο ασθενείς στο Βέλγιο και στην 
Ολλανδία. Στην πρώτη περίπτωση, του Βελγίου, δεν ήταν γνωστό αν ο 
ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως από την πρώτη µόλυνση, αλλά -όπως 
ανακοινώθηκε- υπήρχαν αρκετές διαφορές στο γενετικό υλικό των ιών 
στα δύο διαστήµατα που διεγνώσθη θετικός. Αντίστοιχα, η περίπτωση 
επαναµόλυνσης 33χρονου άνδρα στην Ολλανδία είναι επαρκώς τεκ-
µηριωµένη. Οι ειδικοί πραγµατοποιούν µελέτες και ελέγχους για την 
καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου της επαναµόλυνσης. «Το γεγο-
νός ότι έχουν αναφερθεί ασθενείς που νόσησαν δεύτερη φορά από 
COVID-19 έχει δύο πιθανές εξηγήσεις. Η πρώτη αφορά µοριακό τεστ 
θετικό ενώ ο ιός δεν ήταν βιώσιµος και ο ασθενής έπασχε πιθανόν από 
άλλη ίωση και η δεύτερη την πιθανότητα “εξάντλησης” των αντισω-
µάτων από την πρώτη λοίµωξη. Το τελευταίο µπορεί να οφείλεται σε 
κάποια κρυµµένη ανοσοκαταστολή, ώστε ο ασθενής να µην είχε ανα-
πτύξει ποτέ αντισώµατα», επισηµαίνει στην «R» η καθηγήτρια Παθο-
λογίας Ελ. Γιαµαρέλλου και σηµειώνει ότι µέχρι και σήµερα οι επιστή-

µονες δεν γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι η δι-
άρκεια ζωής των ειδικών αντισωµάτων µετά 
από νόσηση, καθώς πρόκειται για ένα πεδίο 
το οποίο διερευνάται. 

Την ανησυχία του για τα δύο περιστατικά 
επαναµόλυνσης που ανακοινώθηκαν εκφράζει 
και ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιµώξεων Γ. ∆ά-
ικος. «Από τις αρχές της επιδηµίας έχουν ανα-
φερθεί περιπτώσεις ασθενών που είχαν νοσή-
σει και µετά την ανάρρωσή τους ανιχνεύθηκε 
εκ νέου το γενετικό υλικό του ιού στον οργα-
νισµό τους. Μέχρι πρόσφατα, όµως, δεν είχε 
αναλυθεί το RNA των ιών που αποµονώθηκαν 
από τον ίδιο άρρωστο και δεν ήταν δυνατό να 
απαντηθεί το ερώτηµα εάν επρόκειτο για νέα 
λοίµωξη ή για παρατεταµένη παρουσία γενε-
τικού υλικού του ιού στους ασθενείς αυτούς», 
αναφέρει ο κ. ∆άικος και υπογραµµίζει: «Πόσο 
συχνά συµβαίνουν επαναµολύνσεις δεν είναι 
γνωστό, το φαινόµενο όµως είναι ανησυχητι-
κό και περιπλέκει περαιτέρω την αντιµετώπι-
ση της πανδηµίας».

Τα δύο περιστατικά ασθενών που επαναµο-
λύνθηκαν σχολιάζει και ο καθηγητής Μικροβι-
ολογίας στη Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του Πανε-
πιστηµίου ∆υτικής Αττικής, Αλκ. Βατόπουλος, 
ο οποίος αναφέρει ότι «το επίπεδο και ο χρό-
νος που διαρκεί η ανοσία αποτελούν ζητούµε-
νο και αντικείµενο µελέτης διεθνώς. Σηµειώνε-
ται ότι οι κορωνοϊοί (αίτια κοινού κρυολογήµα-
τος) δεν αφήνουν µακρόχρονη ανοσία. Συνε-
πώς, οι τυχόν επαναλοιµώξεις µπορεί να απο-
τελούν ένδειξη ότι η ανοσία στην COVID-19 
δεν διαρκεί πολύ και πρέπει και να καταγρά-
φονται και να αξιολογούνται µε προσοχή».

Ελένη Γιαμαρέλλου Γιώργος ∆άικοςΑλκιβιάδης Βατόπουλος
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«Εκπαιδεύστε 
τους µαθητές»
Η χρήση µάσκας στα 
σχολεία θα εµποδίσει την 
περαιτέρω εξάπλωση του 
ιού µόνο αν συνοδευτεί 
από αναλυτικές οδηγίες 
για τη σωστή χρήση της, 
τονίζουν γιατροί 
και εκπαιδευτικοί

k.nikolopoulos@realnews.gr

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Τ
α παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν 
στη σωστή χρήση της µάσκας, έτσι 
ώστε να µπορέσει να εφαρµοστεί µε 

επιτυχία ως µέσο προστασίας κατά του ιού. Η 
µάσκα, όταν χρησιµοποιείται σωστά, προστα-
τεύει το ίδιο το άτοµο που τη φορά, καθώς και 
τους άλλους. Αν όλοι φορούν µάσκα, θα µπο-
ρέσουµε να ελέγξουµε τη µετάδοση της λοίµω-
ξης και να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικα-
σία», δηλώνει στη Realnews η καθηγήτρια Παι-
δικής Λοιµωξιολογίας του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μαρία Τσο-
λιά, σχολιάζοντας τον αναβρασµό που επικρα-
τεί στον χώρο της παιδείας µετά τις ανακοινώ-
σεις των µέτρων για το άνοιγµα των σχολείων 
από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραµέως. 

Η υποχρεωτική χρήση µάσκας από τους εκ-
παιδευτικούς και τους µαθητές αποτελεί «αγκά-
θι» για τους γονείς αρκετών µικρών παιδιών, 
οι οποίοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά 
τους για το συγκεκριµένο µέτρο, µιας και θεω-
ρούν ότι η χρήση µάσκας δεν είναι ασφαλής 
για τα παιδιά νεαρής ηλικίας. Από την πλευρά 
τους, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι η µάσκα δεν 
βλάπτει την υγεία των µαθητών. «Η καθολική 
χρήση της µάσκας από τους ενηλίκους αλλά και 
από τα παιδιά συνιστάται σήµερα από µεγά-
λους διεθνείς οργανισµούς, όπως ο Παγκόσµι-
ος Οργανισµός Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Ελέγχου των Νοσηµάτων και το Κέντρο Ελέγ-
χου των Νοσηµάτων των ΗΠΑ (CDC). Από κά-
ποιους οργανισµούς, όπως το CDC και η αµε-
ρικανική Εταιρεία Παιδιατρικής, συνιστάται η 
χρήση µάσκας στα παιδιά από την ηλικία των 
2 ετών. Πρόσφατα, η χρήση µάσκας από τα 
παιδιά υποστηρίχθηκε και από την Ελληνική 
Παιδιατρική Εταιρεία», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά η Μ. Τσολιά. 

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει και η 
δήλωση της υπουργού Παιδείας ότι κατά µέ-
σο όρο στη χώρα µας οι σχολικές τάξεις έχουν 
17 µαθητές, κάτι που, όπως πολλοί υποστηρί-
ζουν, έρχεται σε αντίθεση µε το τι πραγµατικά 
συµβαίνει στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώ-
ρας, ενώ εκφράζουν τον φόβο ότι δεν θα τη-
ρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας µεταξύ των 
µαθητών. Η κυρία Τσολιά επισηµαίνει ότι είναι 
επιθυµητό να τηρούνται οι αποστάσεις µέσα 

στις τάξεις, στους κοινόχρηστους χώρους, 
αλλά και στους εξωτερικούς χώρους του 
σχολείου, όσο αυτό είναι εφικτό. «Το πρό-
βληµα των αποστάσεων µπορεί να ξεπερα-
στεί µε τη χρήση της µάσκας, την εφαρµογή 
κανόνων υγιεινής και τη δηµιουργία µικρών 
οµάδων ή τάξεων που δεν θα έρχονται σε 
επαφή µεταξύ τους, καθώς και µε τήρηση 
των αποστάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό. 
Θα πρέπει, επίσης, σε κάθε σχολείο να γίνει 
µια τοπική προσπάθεια εκµετάλλευσης τυ-
χόν υπαρχόντων διαθέσιµων χώρων», κα-
ταλήγει η κυρία Τσολιά.

Παραπληροφόρηση
Οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη ξεκινήσει κινη-
τοποιήσεις διαµαρτυρίας, ζητώντας από 
την κυβέρνηση σοβαρά µέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας, επισηµαίνοντας πως το πλέον 

βασικό µέτρο για την ασφάλεια όλων είναι τα ολιγοµελή τµή-
µατα που προϋποθέτουν, βέβαια, την πρόσληψη χιλιάδων επι-
πλέον εκπαιδευτικών και τον επαρκή χώρο.

«Είµαστε πολύ ανήσυχοι και επιφυλακτικοί. ∆εν είµαστε ικανο-
ποιηµένοι από τους χειρισµούς της κυβέρνησης και του υπουρ-
γείου Παιδείας», δηλώνει στην «R» ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, 
Θεόδωρος Μαλαγάρης, και προσθέτει: «Oσα ακούστηκαν από 
το στόµα της Νίκης Κεραµέως για τον µέσο όρο των µαθητών 
ανά σχολική τάξη είναι παραπληροφόρηση της κοινής γνώµης. 
Η αλήθεια είναι ότι οι αίθουσες στις µεγάλες πόλεις έχουν 25 
µαθητές - ακόµα και 27, εάν το επιτρέπουν οι κτιριακές δοµές. 
Στην καλύτερη περίπτωση, η κάθε σχολική αίθουσα υπολογίζε-
ται σε 25 τ.µ., κάτι το οποίο πρακτικά σηµαίνει ότι ο ένας θα εί-
ναι δίπλα στον άλλον».

Παράλληλα, ο κ. Μαλαγάρης σηµειώνει ότι οι εκπαιδευτικοί 
από την πρώτη στιγµή ήταν θετικοί στη χρήση µάσκας, αλλά 
υπό προϋποθέσεις. «∆εν µπορούµε να φοράµε συνεχώς επί επτά 
ώρες την ίδια µάσκα, γιατί αυτή θα υγροποιείται και άρα δεν 
θα έχει νόηµα. ∆εν ξέρω πώς είναι δυνατόν ένας καθηγητής να 
διδάσκει και να µιλά συνεχώς φορώντας τη µάσκα. Το ίδιο, βέ-
βαια, ισχύει και για τους µαθητές, οι οποίοι θα πρέπει να συµ-
µετέχουν στο µάθηµα», τονίζει ο κ. Μαλαγάρης και καταλήγει: 

«Γι’ αυτόν τον λόγο λέµε ότι είναι σηµαντικό να 
τηρούνται οι αποστάσεις, ώστε να µπορούµε 
κάποιες στιγµές να βγάζουµε τις µάσκες. Αυτό 
θα µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µε την εκ πε-
ριτροπής διδασκαλία, όπου θα είχαµε ηµερη-
σίως περίπου 10 µε 15 µαθητές».

Αποστάσεις
Την άποψη ότι δεν προβλέπονται επαρκή µέτρα 
πρόληψης και προφύλαξης από το υπουργείο 
Παιδείας εκφράζει ο πρόεδρος της Οµοσπον-
δίας Γονέων και Κηδεµόνων Κεντρικής Μακε-
δονίας, Θανάσης Κοκονάς µε δηλώσεις του 
στην «R». «∆εν µπορούµε να δεχθούµε όσα 
ακούσαµε, ότι στις σχολικές αίθουσες ο µέσος 

όρος των µαθητών είναι τα 17 άτοµα. Τα πε-
ρισσότερα σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
έχουν σε κάθε αίθουσα 25-27 µαθητές. Είναι, 
λοιπόν, σαφές ότι δεν θα τηρούνται οι απαραί-
τητες αποστάσεις», αναφέρει ο κ. Κοκονάς και 
συµπληρώνει ότι «µέσα σε λίγους µήνες κατα-
νοούµε πως δεν θα µπορούσαν να αλλάξουν 
οι κτιριακές δοµές των σχολείων, ωστόσο, η 
κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε 
έναν προγραµµατισµό για τις µικρές και ακα-
τάλληλες αίθουσες. Αναµένουµε να δούµε µε 
ποιο τρόπο τελικά θα γίνει η χρήση της µάσκας. 
Εχουµε αµφιβολίες για το τι θα γίνεται όταν θα 
κλείνει η πόρτα κάθε αίθουσας».

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Παιδικής 
Λοιμωξιολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Μαρία Τσολιά

Οι εκπαιδευτικοί έχουν 
ήδη ξεκινήσει κινητοποιήσεις 
διαµαρτυρίας, ζητώντας από 
την κυβέρνηση σοβαρά µέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Αισιοδοξία για το εµβόλιο
Ενθαρρυντικές οι 
νεότερες ενδείξεις 
από τις έρευνες των 
επιστηµόνων. Θετικά 
τα µηνύµατα και 
από τις υπό εξέταση 
θεραπείες

k.nikolopoulos@realnews.gr

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ε
νθαρρυντικές είναι οι πρώτες ενδείξεις 
στον αγώνα για το εµβόλιο, αλλά και για 
τη θεραπεία της νόσου COVID-19. Συ-

νολικά 138 εµβόλια βρίσκονται σε προκλινικές 
δοκιµές,  25 αξιολογούνται ως προς την ασφά-
λειά τους στους ανθρώπους, δηλαδή µελέτες 
που συµπεριλαµβάνουν µικρό αριθµό υγιών 
εθελοντών, για να κατανοηθούν βασικοί µηχα-
νισµοί επαγωγής ανοσιακής µνήµης. Τα 15 βρί-
σκονται σε µελέτες µε περισσότερους εθελοντές 
και αξιολογούνται ως προς την αποτελεσµατικό-
τητα και την ασφάλεια. Τέλος, επτά εµβόλια βρί-
σκονται υπό αξιολόγηση σε µεγάλες µελέτες φά-
σης 3, που µπορούν να οδηγήσουν σε έγκριση.

COVID-19 και για τη θεραπεία αντισωµάτων 
αναφέρθηκε ο κ. ∆ηµόπουλος τονίζοντας ότι 
πρόσφατα δηµοσιεύτηκαν στο έγκριτο περι-
οδικό «JAMA» τα αποτελέσµατα τυχαιοποιη-
µένης κλινικής µελέτης που διερεύνησε τον 
ρόλο της ρεµδεσιβίρης σε ασθενείς µε νόσο 
COVID-19 µέτριας βαρύτητας. «Οι συγγρα-
φείς καταλήγουν ότι ενώ η χορήγηση ρεµδε-
σιβίρης για 5 ηµέρες βελτιώνει την κλινική ει-
κόνα των ασθενών µε COVID-19 µέτριας βα-
ρύτητας, δεν ισχύει το ίδιο όταν το φάρµα-
κο χορηγείται για 10 ηµέρες. Το κλινικό όφε-
λος της ρεµδεσιβίρης σε αυτή την οµάδα των 
ασθενών παραµένει αβέβαιο», επισηµαίνει ο 
κ. ∆ηµόπουλος και προσθέτει: «Πολλές κλινικές 
µελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειµένου να 
διευκρινιστεί ποια οµάδα φαρµάκων προσφέ-
ρει ουσιαστικό όφελος, σε ποιους ασθενείς και 
σε ποια φάση της νόσου».

Ιδιαίτερα αισιόδοξος εµφανίζεται ο πρύτανης 
του ΕΚΠΑ όσον αφορά τη θεραπεία αντισωµά-
των σε νοσούντες από τον κορωνοϊό. «Θετικά εί-
ναι τα αποτελέσµατα από τη χορήγηση πλάσµα-
τος από αναρρώσαντες ασθενείς από COVID-19 
σε αρρώστους που νοσηλεύονται από τη νόσο. 
Η χορήγηση πλάσµατος αποτελεί µια από τις πιο 
σηµαντικές θεραπευτικές επιλογές για την αντι-
µετώπιση της λοίµωξης από τον κορωνοϊό SARS-
CoV-2», καταλήγει ο κ. ∆ηµόπουλος.

Για τον χρόνο κατά τον οποίο αναµένονται τα εµβόλια στην 
παγκόσµια αγορά, αλλά και στην Ελλάδα µίλησε στη Realnews 
ο καθηγητής Ιατρικής και πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος ∆ηµό-
πουλος, ο οποίος εκτιµά ότι το εµβόλιο δεν αποκλείεται να είναι 
διαθέσιµο ακόµα και τον ∆εκέµβριο του 2020. «Με την ολοκλή-
ρωση των κλινικών µελετών φάσης 3, θα µπορέσει να προσδιο-
ριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια ο χρονικός ορίζοντας διάθεσης 
των εµβολίων στην παγκόσµια αγορά. Η επιστηµονική πρόο-
δος και το γεγονός ότι η παγκόσµια κοινότητα έχει δείξει πρω-
τοφανή κινητοποίηση για την ανεύρεση εµβολίου έναντι του 
SARS-CoV-2 έχουν ως επακόλουθο να αναµένουµε ενθαρρυντι-
κά αποτελέσµατα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, συγκρι-
τικά µε την ανάπτυξη εµβολίων έναντι άλλων ιών κατά το πα-
ρελθόν», δηλώνει στην «R» ο κ. ∆ηµόπουλος και συµπληρώνει: 
«Το θετικό σενάριο είναι να αρχίσουν να διατίθενται στην αγο-
ρά εµβόλια από το τέλος του τρέχοντος έτους. Το αρνητικό σε-
νάριο είναι οι µελέτες φάσης 3, που βρίσκονται σε εξέλιξη, να 
µην έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και να περιµένουµε 
επόµενες µελέτες, οπότε η διάθεση των εµβολίων θα πρέπει να 
αναµένεται από το β’ εξάµηνο του 2021 και έπειτα. Ωστόσο, 
παραµένουµε αισιόδοξοι και ελπίζουµε να βρισκόµαστε στο 
καλό σενάριο». Παράλληλα, ο καθηγητής Ιατρικής και Πρύτα-
νης του ΕΚΠΑ σηµείωσε ότι τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσµα-
τα έως σήµερα έχουν φανεί από το εµβόλιο του Πανεπιστηµίου 
της Οξφόρδης, καθώς και από το εµβόλιο mRNA-1273. Μάλι-
στα, όπως υπογράµµισε, και τα δύο βρίσκονται σε κλινικές δο-
κιµές φάσης 3 και τα αποτελέσµατα αναµένονται µε ανυποµο-
νησία από τη διεθνή κοινότητα.

Στα νεότερα στοιχεία για το φάρµακο καταπολέµησης της 

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιατρικής
και πρύτανης του ΕΚΠΑ,
Θάνος ∆ημόπουλος


