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για τον κορωνοϊό
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Η Ελλάδα εκτιµάται ότι θα εξασφαλίσει σε πρώ-
τη φάση περίπου 600.000 δόσεις. 

Ωστόσο, οι επιστήµονες διατυπώνουν επι-
φυλάξεις για την αποτελεσµατικότητα των εµ-
βολίων για τον κορωνοϊό, µε δεδοµένο ότι έχει 
διαπιστωθεί πως η ανοσία στους ασθενείς δια-
τηρείται για µικρό χρονικό διάστηµα, ενώ ο ιός 
έχει την ικανότητα να µεταλλάσσεται.

Το σχέδιο 
του υπουργείου Υγείας 
Νέες κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας, αξι-
οποίηση ιδιωτικών κλινικών για τη νοσηλεία 
αποκλειστικά ηλικιωµένων ασθενών και αύ-
ξηση των νοσοκοµείων αναφοράς για τη νο-
σηλεία κρουσµάτων είναι οι βασικοί άξονες 
του επιχειρησιακού σχεδίου του υπουργείου 
Υγείας για την υγειονοµική θωράκιση της χώ-
ρας, ενόψει του δεύτερου επιδηµικού κύµατος.

Ειδικότερα έχει σχεδιαστεί η δηµιουργία 290 
νέων κλινών ΜΕΘ και 54 νέων κλινών ΜΑΦ.

Το σχέδιο προβλέπει ότι 50 ΜΕΘ και 26 ΜΑΦ 
θα αναπτυχθούν σε χώρους που έχουν δηλώ-
σει πως διαθέτουν τα νοσοκοµεία. Παράλλη-
λα, προβλέπεται η δηµιουργία 155 νέων κλι-
νών ΜΕΘ και 19 νέων κλινών ΜΑΦ σε χώρους 
που διαθέτουν τα νοσοκοµεία µέσω της δωρε-
άς που έκανε το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος». 
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η δια-
µόρφωση των κτιρίων για να εξασφαλιστούν 
οι απαραίτητοι χώροι. Επίσης, δροµολογείται 
η δηµιουργία 75 νέων κλινών ΜΕΘ και 9 νέ-
ων κλινών ΜΑΦ µέσω δωρεών και προγραµ-
µάτων ΕΣΠΑ.

Το υπουργείο εκτιµά ότι τους επόµενους µή-
νες θα είναι στη διάθεση του Εθνικού Συστή-
µατος Υγείας 1.200 κλίνες ΜΕΘ, αριθµός που 
προσεγγίζει τα διεθνή στάνταρ. Οι περισσότε-
ρες νέες κλίνες προβλέπονται για το Νοσοκο-
µείο «Σωτηρία» (50), για τον «Ευαγγελισµό» 
(33), το ΚΑΤ (30), το «Ιπποκράτειο» Θεσσα-
λονίκης (30) και το «Αττικόν» (13).

Σηµειώνεται ότι αυτή την περίοδο, ο γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου Υγείας Γιάννης 
Κωτσιόπουλος, ο οποίος συντονίζει το σχέ-
διο, συζητά µε τις διοικήσεις των νοσοκο-
µείων για τη χορήγηση του απαραίτητου 
εξοπλισµού και προσωπικού για να λει-
τουργήσουν οι νέες κλίνες.

Ενας ακόµα άξονας του σχεδιασµού 
του υπουργείου αφορά την αναδιάρ-
θρωση των κλινών COVID στα νοσο-
κοµεία. Στόχος είναι να αυξηθούν οι 
διαθέσιµες κλίνες για τη νοσηλεία 
ασθενών µε κορωνοϊό τόσο στην 
Αττική όσο και στην περιφέρεια.

Ο νέος σχεδιασµός προβλέπει 
ότι στην Αττική παραµένουν τα 
τέσσερα νοσοκοµεία αναφοράς, 
«Σωτηρία», «Ευαγγελισµός», 
«Αττικόν», «Θριάσιο» και εξετά-
ζεται το ενδεχόµενο να προστε-
θεί το «Αµαλία Φλέµιγκ», το «Ελπίς» 
και η «Παµµακάριστος», η οποία θα 
αποτελέσει νοσοκοµείο για αποκλειστική νο-
σηλεία ασθενών µε COVID-19 αντικαθιστώ-
ντας το ΝΙΜΙΤΣ.

Στη Θεσσαλονίκη, εκτός από το «Παπανικο-
λάου» και το ΑΧΕΠΑ προστίθενται ως νοσοκο-
µεία αναφοράς το «Παπαγεωργίου», το «Ιπ-
ποκράτειο» και ο «Αγιος Παύλος». Παράλλη-
λα, έχει αποφασισθεί να αξιοποιηθεί µια ιδιω-
τική κλινική της πόλης, για να νοσηλεύει απο-
κλειστικά ηλικιωµένους ασθενείς µε κορωνοϊό.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, παραµένουν ως νο-
σοκοµεία αναφοράς τα νοσοκοµεία Πτολεµα-
ΐδας, Αλεξανδρούπολης, ΠΓΝ Λάρισας, Λαµί-
ας, ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», ΠΓΝ 
Ιωαννίνων, ΠΓΝ Ηρακλείου και Γ.Ν. Χανίων. 
Εξετάζεται το ενδεχόµενο να προστεθούν ως 
νοσοκοµεία αναφοράς το Γενικό Νοσοκοµείο 
Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Μεσσηνίας.

άστηκαν µε εικονικό εµβόλιο». Ο κ. Γιαµαρέλ-
λος προσθέτει ότι έντεκα µελέτες διεξάγονται 
αυτή την περίοδο σε όλο τον κόσµο για να 
διαπιστωθεί η πιθανή προστατευτική δράση 
του εµβολίου BCG στις ευπαθείς οµάδες κα-
τά της COVID-19.

«Μια τέτοια µελέτη διεξάγεται στην Ελλάδα 
σε 12 κέντρα σε όλη την ελληνική επικράτεια. 
Στη µελέτη συµµετέχουν συµπολίτες µας που 
ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες. Μέχρι σήµε-
ρα έχουν ήδη εµβολιαστεί 300 άτοµα», κατα-
λήγει ο κ. Γιαµαρέλλος.

Το εµβόλιο για τον SARS-CoV-2
Την ίδια ώρα, σηµαντικά βήµατα προόδου 
έχουν κάνει οι επιστήµονες για την ανακάλυ-
ψη του εµβολίου κατά του κορωνοϊού. Εχουν 
παρασκευαστεί περισσότερα από 177 εµβό-
λια, εκ των οποίων τα εννέα έχουν προγραµ-
µατίσει κλινικές µελέτες φάσης 3. Τον επόµε-
νο µήνα αναµένονται τα αρχικά αποτελέσµα-
τα αυτών των µελετών, ενώ µέχρι το τέλος του 
φθινοπώρου είναι πιθανόν να υπάρχει διαθέ-
σιµο κάποιο από αυτά τα εµβόλια στην ευρω-
παϊκή αγορά.

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επενδύ-
σει σε έξι πιθανά εµβόλια και έχει παραγγείλει 
30 εκατ. δόσεις από το εµβόλιο της Οξφόρδης, 
που θα διατεθεί από την εταιρεία AstraZeneca. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ η παγκόσμια ιατρική 
κοινότητα κάνει έναν αγώνα δρόμου για 
να «εξοπλίσει» τον γενικό πληθυσμό πριν 
μπει ο βαρύς χειμώνας. 

Οπως είχε σημειώσει ο υπουργός Υγεί-
ας Βασίλης Κικίλιας, από τις 18 Αυγούστου, 
«τέλος Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουα-
ρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Ιουνίου, αν όλα 
πάνε καλά, η Ελλάδα θα πάρει σε επτά τμη-
ματικές παραδόσεις αυτό που της αναλο-
γεί από το συμφωνηθέν εμβόλιο», κάτι που 
επιβεβαίωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
περασμένη Πέμπτη. 

Μάλιστα, ο κ. Κικίλιας συμμετείχε την 
περασμένη Παρασκευή σε τηλεδιάσκεψη 
υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
με βασικό θέμα στην ατζέντα την «Ενημέ-
ρωση σχετικά με την προμήθεια εμβολίων 
COVID-19 και τη χρηματοδότησή της». Στό-
χος είναι να διασφαλιστεί μια κοινή ευρω-
παϊκή προσέγγιση εμβολίων, ενώ, σύμφω-
να με πληροφορίες, τα κράτη-μέλη δίνουν 
μάχη προκειμένου να συμφωνήσουν να αυ-
ξηθεί ο προϋπολογισμός ESI του Εργαλείου 

Αντιμετώπισης Εκτακτης Ανάγκης. 
Η ελβετική φαρμακευτική 

εταιρεία Roche έλαβε 
το «πράσινο φως» από 
την αμερικανική Υπη-
ρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) για 
ένα διαγνωστικό τεστ 

που εντοπίζει 
και ξεχωρίζει 
τον ιό SARS-
CoV-2 από 
τη γρίπη Α 
και Β. Το 
διαγνω-

στικό αυτό τεστ, με 
την ονομασία cobas 
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A/B, έλαβε από τη FDA 
άδεια για έκτακτη χρήση, 

ενώ στο ίδιο πλαίσιο κινεί-
ται και η εταιρεία Abbote. 

Τ α αποτελέσματα των τεστ θα 
βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα (οι 
πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο 
για 15 έως 20 λεπτά), θα γίνονται 
με δείγματα που λαμβάνονται 
από τη μύτη ή από τον φάρυγ-
γα του ασθενούς και, εφόσον 
εγκριθούν και στην Ευρωπαϊ-
κή Ενωση, αναμένεται να αλ-
λάξουν άρδην τη δυνατότητα 
να διεξάγονται τα τεστ σε πε-

ρισσότερο πληθυσμό. 

Ετοιμάζουν 
δύο νέα 
διαγνωστικά 
τεστ 

ROCHE, ABBOTE

 Το εμβόλιο BCG 
μπόρεσε να προστατεύσει 
από τις αναπνευστικές 

λοιμώξεις 

σημειώνει ο καθηγητής  
Παθολογίας-Λοιμώξεων  

Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-
Μπουρμπούλης

 Ο αντιγριπικός 
εμβολιασμός φέτος είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός λόγω 

του κορωνοϊού 

τονίζει ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας 

Λοιμώξεων 
Παναγιώτης Γαργαλιάνος

 Σημαντική 
ενεργοποίηση του 
ανοσοποιητικού 
συστήματος προκαλεί το 

εμβόλιο BCG 

υπογραμμίζει ο πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Θάνος ∆ημόπουλος


