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Σ
ε κρίσιµη καµπή βρίσκεται η χώρα µας 
όσον αφορά την αναχαίτιση της πανδη-
µίας του κορωνοϊού. Οι επιστήµονες προ-

ειδοποιούν ότι, εάν δεν ανακοπεί η διασπορά 
του ιού, θα επιβληθούν τα αυστηρά περιορι-
στικά µέτρα που εφαρµόστηκαν σε ευρωπαϊ-
κές χώρες τις τελευταίες ηµέρες. Προειδοποι-
ητικό καµπανάκι αποτελεί για το Λεκανοπέδιο 
της Αττικής το lockdown που εφαρµόστηκε στο 
Παρίσι και στη Μαδρίτη. Παρά το γεγονός ότι 
η επιδηµιολογική καµπύλη δεν εµφανίζει εκ-
θετική αύξηση, η υποεκτίµηση του αριθµού 
των κρουσµάτων προκαλεί εύλογη ανησυχία 
για την πραγµατική πορεία της πανδηµίας και 
την εξέλιξή της το επόµενο χρονικό διάστηµα. 
«Η κατάσταση είναι ρευστή και ανά πάσα στιγ-
µή µπορεί να ανατραπεί», εξηγεί ο καθηγητής 
Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας 
Υγείας Αλκιβιάδης Βατόπουλος και προσθέτει 
ότι παίζουµε… κρυφτό µε τον ιό. Σύµφωνα µε 
τον κ. Βατόπουλο, η χώρα µας ευνοήθηκε από 
τις υψηλές θερµοκρασίες, που µειώνουν τη µε-
ταδοτικότητα, ωστόσο σύντοµα θα αλλάξουν 
οι καιρικές συνθήκες, γεγονός που προκαλεί 
έντονο προβληµατισµό.

«Εάν δεν καταφέρουµε να ελέγξουµε την πο-
ρεία της πανδηµίας, µε την πτώση της θερµο-
κρασίας, θα πάµε αναγκαστικά σε κλιµάκωση 
των µέτρων, όπως είδαµε στις γειτονικές χώ-
ρες. Τα επόµενα βήµατα είναι η υποχρεωτι-
κή χρήση µάσκας σε όλους τους χώρους και 
η απαγόρευση της κυκλοφορίας τις βραδι-
νές ώρες», καταλήγει ο καθηγητής. Η συζήτη-
ση για τα επόµενα, πιο αυστηρά µέτρα, κατά 
το γαλλικό µοντέλο, µόλις άρχισε, καθώς δεν 
είναι λίγοι οι επιστήµονες που µετέχουν στην 
επιτροπή των λοιµωξιολόγων που εκτιµούν ότι, 
αν δεν ληφθούν τις επόµενες ηµέρες, µπορεί 
το ρεβεγιόν να µοιάζει µε την Ανάσταση του 
περασµένου Απριλίου, όταν οι Ελληνες γιόρ-
τασαν στα µπαλκόνια τους. 

Οι ασυµπτωµατικοί 
Σηµαντικό ρόλο στην αναχαίτιση της πορεί-
ας της πανδηµίας παίζει ο έγκαιρος εντοπι-
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σµός των ασυµπτωµατικών φορέων, το πο-
σοστό των οποίων κυµαίνεται από 30% έως 
50%. Μάλιστα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας, η µέ-
ση ηλικία των ασυµπτωµατικών ασθενών είναι 
τα 40 έτη, πρόκειται δηλαδή για άτοµα παρα-
γωγικής ηλικίας µε επαγγελµατική και κοινω-
νική δραστηριότητα.

Την ανάγκη να αυξηθούν τα διαγνωστικά 
τεστ και να γίνει µεγαλύτερη προσπάθεια για 
τη µείωση της έκθεσης στον ιό τονίζει η Αθηνά 
Λινού, καθηγήτρια Επιδηµιολογίας και πρόε-
δρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλο-
ντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis.

«Προκαλεί εύλογη ανησυχία το γεγονός ότι 
προχωράµε προς τον χειµώνα χωρίς να έχουν 
επιλυθεί σηµαντικά προβλήµατα, που παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη διασπορά του ιού», προ-
σθέτει η καθηγήτρια και εξηγεί: «Για παρά-
δειγµα, τα µέσα µαζικής µεταφοράς παραµέ-
νουν χώροι υπερβολικού συνωστισµού, που 
ευνοούν τη µετάδοση του ιού. Επίσης, πρέπει 
να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋπο-
θέσεις στους επαγγελµατικούς χώρους, που 
αποτελούν σηµαντικό παράγοντα κινδύνου 
για τη διασπορά του ιού. Είναι σηµαντικό να 
δοθούν κίνητρα στους εργαζοµένους για να 
κάνουν εύκολα και γρήγορα τα διαγνωστικά 
τεστ, καθώς και να διασφαλιστεί η οικονοµι-
κή κάλυψη των χαµένων ηµεροµισθίων τους 
σε περίπτωση που νοσήσουν. Επίσης, πρέπει 
να ληφθεί µέριµνα για τη θέρµανση των επαγ-
γελµατικών χώρων. Οσοι χρησιµοποιούν air 
condition να τα αντικαταστήσουν µε καλορι-
φέρ. Να µην ξεχνάµε και τις παλιές συνήθει-
ες του τακτικού αερισµού των χώρων µας».

Εµβόλιο
Eνθαρρυντικά είναι τα νέα από το µέτωπο της 
επιστήµης για την ανακάλυψη του εµβολίου 
κατά του κορωνοϊού. ∆έκα εταιρείες έχουν κα-
ταφέρει να περάσουν στη φάση 3 των κλινι-
κών µελετών, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι 
κοντά στην έγκριση του σκευάσµατός τους. 
Μάλιστα, η αµερικανική εταιρεία Pfizer ανα-

Ο πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθηγητής Θερα-
πευτικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας, Θάνος 
∆ηµόπουλος εξηγεί ότι αρκετά υποψήφια εµ-
βόλια βρίσκονται σε κλινικές δοκιµές φάσης 
3 και αξιολογούνται σε µεγάλο αριθµό ασθε-
νών ως προς την αποτελεσµατικότητα και την 
ασφάλεια. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι οι 
όψιµες φάσεις των κλινικών µελετών θα ολο-
κληρωθούν µε την ίδια ταχύτητα που ολοκλη-
ρώθηκαν οι πρώιµες φάσεις ανάπτυξης νέ-
ων εµβολίων. 

Ωστόσο, ο καθηγητής διευκρινίζει ότι εί-
ναι πολύ πιθανό στις αρχές του νέου έτους να 
υπάρχει η έγκριση ενός ή και περισσότερων 
εµβολίων από τις ρυθµιστικές Αρχές. Βέβαια, 
προσθέτει ότι θα περάσουν κάποιοι µήνες µέ-
χρι να κυκλοφορήσει το εµβόλιο στην παγκό-
σµια αγορά και να είναι διαθέσιµο για µεγά-
λες πληθυσµιακές οµάδες. 

Μετά την έγκριση από τις ρυθµιστικές Αρ-
χές, το εµβόλιο θα χορηγηθεί κατά προτε-
ραιότητα στις πληθυσµιακές οµάδες που δι-
ατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης στον 
ιό SARS-CoV-2, δηλαδή στους υγειονοµικούς 
υπαλλήλους, καθώς και σε όσους έχουν αυξη-
µένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και επιπλοκές, 
όπως οι ασθενείς µε συµπαροµαρτούντα νο-
σήµατα και χρόνιες παθήσεις.

Αναφορικά µε τα εµβόλια που βρίσκονται 
σε δοκιµές φάσης 3 σε Ευρώπη και Αµερική, 
ο κ. ∆ηµόπουλος διευκρινίζει ότι το εµβόλιο 
του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, σε συνερ-
γασία µε την εταιρεία AstraZeneca, καθώς και 
το εµβόλιο του Ιατρικού Κέντρου Beth Israel 
Deaconess της Βοστώνης, σε συνεργασία µε 
την εταιρεία Johnson & Johnson, χρησιµοποι-
ούν αδενοϊό ως φορέα έκφρασης της πρωτεΐ-
νης S του SARS-CoV-2. Το εµβόλιο της εταιρεί-
ας Moderna, σε συνεργασία µε το Εθνικό Ιν-
στιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, καθώς και το εµβό-
λιο που αναπτύσσουν από κοινού οι εταιρεί-
ες BioNTech, Pfizer και Fosum Pharma χρησι-
µοποιούν mRNA που επάγουν την παραγωγή 
πρωτεϊνών του SARS-CoV-2.
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κοίνωσε πριν από λίγες ηµέρες ότι έχει προχω-
ρήσει πολύ και αναµένει να αιτηθεί για άδεια 
την τρίτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου. Ενώ πριν 
από µερικές ηµέρες έγινε γνωστό ότι η εταιρεία 
Moderna πρόκειται να υποβάλει αίτηση κυκλο-
φορίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµά-
κων για το εµβόλιο mRNA κατά της COVID-19. 


