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Προσλήψεις
και καμπάνια

«Κλειδώνει» η πρόσληψη 600 γιατρών και νοσηλευτών, προκειμένου
να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στα εμβολιαστικά κέντρα. Παράλληλα,
στις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η πανευρωπαϊκή καμπάνια
ενημέρωσης, ώστε να πειστούν οι πολίτες να κάνουν το εμβόλιο
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ίγο πριν από τα Χριστούγεννα αναμένονται οι πρώτες δόσεις των εμβολίων για
την COVID-19 και η κυβέρνηση προετοιμάζεται πυρετωδώς για να είναι έτοιμη να τα
αποθηκεύσει και να τα διοχετεύσει στα εμβολιαστικά κέντρα, ώστε να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Συνολικά αναμένεται να έρθουν στη χώρα μας 25 εκατομμύρια δόσεις από 6 εμβόλια
με διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης και γι’
αυτό η κυβέρνηση προχώρησε ήδη στην υπογραφή των συμβάσεων με δύο μεγάλες φαρμακαποθήκες. Παράλληλα, «κλειδώνει» η πρόσληψη 600 γιατρών και νοσηλευτών, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στα εμβολιαστικά κέντρα. Τέλος, στις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η πανευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης, ώστε να πειστούν οι πολίτες
να κάνουν το εμβόλιο.
Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για την
έλευση των πρώτων εμβολίων στη χώρα μας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μεγάλη η πιθανότητα το εμβόλιο να έρθει στην Ελλάδα
πριν από τα Χριστούγεννα, και συγκεκριμένα
μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες. Αυτό θα
εξαρτηθεί ουσιαστικά από το πόσο γρήγορα
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα δώσει έγκριση για τα εμβόλια, για τα οποία «τρέχει» ήδη τις αξιολογήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιολογήσεις αυτές έχουν προχωρήσει σημαντικά για τα εμβόλια της Pfizer/
BioΝtech και της Moderna και πιθανολογείται
ότι το πρώτο μπορεί να λάβει άδεια υπό προϋποθέσεις έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, δεν ήταν τυχαία η δήλωση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι οι πρώτοι Ευρωπαίοι πολίτες ενδέχεται
να εμβολιαστούν πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου, ούτε εκείνη του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων πως οι πρώτες αδειοδοτήσεις θα γίνουν πριν από τα Χριστούγεννα.

Οργάνωση
Η πρόεδρος της Κομισιόν πήγε και ένα βήμα
παραπέρα, ζητώντας από τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. να προετοιμαστούν άμεσα, δίνοντας και
το στίγμα του σχεδιασμού για την υλοποίηση
του εμβολιασμού. «Μιλάμε για εκατομμύρια
σύριγγες, για την οργάνωση των κέντρων εμβολιασμού, την εκπαίδευση του προσωπικού, τα
πάντα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Εν ολίγοις,
η οργάνωση και οι υποδομές είναι το κρίσιμο
κομμάτι της επιτυχίας του εμβολιασμού και,
ανάλογα με την ετοιμότητα που θα δείξει κάθε
χώρα, θα μπει και στη μάχη του εμβολιασμού.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κλείσει συμφωνίες
με τις εξής εταιρείες: τη Janssen Pharmaceutica
NV για 200 εκατομμύρια δόσεις, τη Sanofi-GSK
(300 εκατ. δόσεις), την CureVac για 225 εκατ.
δόσεις, την Pfizer/BioΝtech για 200 εκατ., την
AstraZeneca για 300 εκατ. και τη Moderna για
80 εκατ. δόσεις. Στην Ελλάδα αναλογούν από
το πακέτο αυτό 25 εκατ. δόσεις.
Η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί πιστά τον
σχεδιασμό με τα τρία βασικά στάδια που αφορούν τα εξής:
Την αποθήκευση των εμβολίων (και τις συνθήκες αποθήκευσης).
Τη διακίνηση προς τα εμβολιαστικά κέντρα.
Την υποδομή των εμβολιαστικών κέντρων.
Το κλειδί στον όλο σχεδιασμό είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή η κεντρική αποθήκευση των εμβολίων, η μεταφορά και η εκ νέου αποθήκευσή τους και, τέλος, η διανομή στα
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εμβολιαστικά κέντρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποθήκευση των εμβολίων, με την πρώτη παρτίδα -πιθανότατα του σκευάσματος της Pfizer- να φτάνει ακόμα και τις
700.000 δόσεις, θα γίνει σε πέντε με επτά μεγάλες φαρμακαποθήκες ανά την επικράτεια που διαθέτουν ειδικούς
χώρους ψύξης. Ουσιαστικά, θα πρόκειται για τις περιοχές
όπου εδρεύουν οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), μεταξύ άλλων, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί και στις ακριτικές περιοχές. Ακολούθως, τα εμβόλια θα μεταφέρονται σε μικρότερες αποθήκες, που μπορεί να βρίσκονται στα νοσοκομεία αναφοράς
για τον κορωνοϊό, και από εκεί στα εμβολιαστικά κέντρα.
Το υπουργείο Υγείας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη
της διοχέτευσης των εμβολίων, είναι στην τελική ευθεία για
την υπογραφή των συμβάσεων με τις φαρμακαποθήκες.
Τα εμβόλια αυτά, ανάλογα και με την εταιρεία, συντηρούνται σε ειδικές συνθήκες. Για παράδειγμα, το εμβόλιο της
Pfizer απαιτεί συντήρηση στους -80 βαθμούς Κελσίου, για
την προστασία του γενετικού υλικού που περιέχει.
Την περασμένη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των ΥΠΕ, όπου αναφέρθηκε και στη στρατηγική του εμβολιασμού. Μεταξύ
άλλων, σημείωσε ότι στόχος είναι από τον Ιανουάριο να
τεθεί σε εφαρμογή ένα «πολύ καλά οργανωμένο και επιθετικό σχέδιο εμβολιασμού της μεγάλης πλειοψηφίας του
ελληνικού πληθυσμού», που θα έχει ορίζοντα έξι μηνών».
Εδώ και καιρό το υπουργείο Υγείας έχει οργανώσει την όλη
διαδικασία, με τον αρμόδιο υπουργό Βασίλη Κικίλια να
κρατά την «μπαγκέτα» του σχεδιασμού και τον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη να προχωρά βήμα-βήμα
την υλοποίηση του προγραμματισμού.
Ετσι, προχωρά η υποδομή των 1.018 κέντρων εμβολιασμού σε όλη τη χώρα, που θα στεγαστούν σε μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δηλαδή σε τοπικά ιατρεία και σε Κέντρα Υγείας. Μάλιστα, αν δεν έχει ήδη υπογραφεί, τα αμέσως επόμενα 24ωρα θα υπογραφεί από τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη

η τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την
πρόσληψη τουλάχιστον 600 γιατρών και νοσηλευτών, σε πρώτη φάση για 12 μήνες, ώστε να
ενισχυθούν τα εμβολιαστικά κέντρα. Να σημειωθεί ότι ήδη έχει προχωρήσει και η επιλογή του
προσωπικού, αφού θα προέρχεται από τον πίνακα των επικουρικών του υπουργείου Υγείας.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει ήδη συμφωνία
για τον εξοπλισμό των κέντρων και με ειδικά ψυγεία-καταψύκτες, όπου δεν υπάρχουν, για την
αποθήκευση των εμβολίων. Μάλιστα, αναμένεται να υπάρξουν και δωρεές από μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικών για την κάλυψη των αναγκών. Στόχος είναι ανά μήνα να πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα συνολικά 2,2 εκατ. εμβολιασμοί. Για την ολοκλήρωση του εμβολίου
απαιτούνται δύο δόσεις για τον καθένα, με την
απόσταση του δεύτερου εμβολιασμού από τον
πρώτο να είναι γύρω στις τέσσερις εβδομάδες,
ανάλογα την εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι
τις αρχές του καλοκαιριού του 2021 θα έχουν
εμβολιαστεί όσοι το επιθυμούν.
Στα μέσα Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει και η διαφημιστική εκστρατεία, πέρα από αυτή της Κομισιόν, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες. Η καμπάνια θα έχει να κάνει με την αναγκαιότητα
του εμβολιασμού, αλλά και με την αξιοπιστία
και την ασφάλεια του εμβολίου. Αλλωστε, το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό και οι πολίτες θα
πρέπει να ενημερωθούν, σε μια περίοδο κατά
την οποία φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν πειστεί για τη χρησιμότητά του.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αυτοί που θα
εμβολιαστούν πρώτοι θα είναι οι υγειονομικοί
της πρώτης γραμμής. Δηλαδή, οι γιατροί και
το νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκονται
στις ΜΕΘ και στις μονάδες όπου νοσηλεύονται ασθενείς με κορωνοϊό. Σε δεύτερη φάση
θα ακολουθήσουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οι δημόσιοι υπάλληλοι που εμπλέκονται
σε συναλλαγές με το κοινό. Επόμενη κατηγορία
θα είναι οι ηλικιωμένοι και θα ακολουθήσει ο
υπόλοιπος πληθυσμός. Για τον εμβολιασμό θα
απαιτείται ραντεβού, που θα κλείνεται με τρεις
τρόπους. Μέσω ενός μηνύματος από το κινητό, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή με ένα τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό κέντρο που θα δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση όσων δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

