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με τον κορωνοϊό

Συναγερμός για 
το τρίτο κύμα!

Οι μεταλλάξεις 
είναι πολύ πιο 

μολυσματικές, θα 
επικρατήσουν στην 

Ελλάδα και θα 
υποκαταστήσουν το 
υπάρχον στέλεχος, 

εκτιμούν οι καθηγητές 
που επεξεργάζονται τα 

μοντέλα πρόβλεψης 
των κρουσμάτων

d.pananou@realnews.gr

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Τ
ην εκτίμηση ότι πιθανώς η Ελλάδα βρί-
σκεται στην αρχή ενός τρίτου κύματος 
της πανδημίας εκφράζουν στη Realnews 

o καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανά-
κης και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, 
τα μοντέλα των οποίων έχουν προβλέψει μέ-
χρι στιγμής με επιτυχία την πορεία της πανδη-
μίας στη χώρα μας. 

Αυξητική τάση των κρουσμάτων της νόσου 
COVID-19 τις επόμενες εβδομάδες, στη σκιά 
των μεταλλάξεων, προβλέπει το προγνωστι-
κό μοντέλο του κ. Τζανάκη. Ο διευθυντής της 
Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 
στο ΠΑΓΝΗ και αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας αναφέρεται μό-
νο στο πλέον συντηρητικό σενάριο πρόγνω-
σης, μη θέλοντας -όπως λέει- να τρομοκρατή-
σει τους πολίτες. 

«Δεν θα ήθελα να τρομάξω τον κόσμο. Πι-
στεύω, άλλωστε, ότι δεν θα φτάσουμε σε 
ακραία σενάρια. Εχουν ληφθεί μέτρα που, όσο 
και αν τα κριτικάρουμε, έχουν μία επίδραση. 
Στο πλαίσιο αυτό, το μοντέλο που “τρέχω” δεί-
χνει ότι στις 15 με 20 Φεβρουαρίου τα κρού-
σματα θα κινηθούν σε υψηλούς τετραψήφι-
ους αριθμούς, μεταξύ 1.600 και 2.000, με εν-
διάμεση τιμή τα 1.800 κρούσματα ανά ημέ-
ρα. Η αύξηση των διασωληνωμένων θα ξεκι-
νήσει γύρω στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε και 
θα αρχίσει να αντιστέκεται η μείωση των πε-
ριστατικών. Στη συνέχεια -αρχικά με βραδείς 
ρυθμούς και μετά με ταχείς ρυθμούς- θα αρχί-
σουν να αυξάνονται και οι διασωληνωμένοι». 

Τα μοντέλα που επεξεργάζεται ο κ. Τζανά-
κης βασίζονται σε επιστημονικές εκτιμήσεις, 
οι οποίες γίνονται σε συνάρτηση με τις προη-
γούμενες μετρήσεις. 

Ο καθηγητής χρησιμοποιεί μαθηματικές 
συναρτήσεις που παρουσιάζουν εξαιρετικές 
εφαρμογές σε βιολογικά συστήματα όπως οι 
επιδημίες αλλά και η παρούσα πανδημία. Αυ-
τά τα μαθηματικά μοντέλα τροποποιούνται κα-
τάλληλα με παραδοχές και όρους, σε μια προ-
σπάθεια να αντανακλούν τις πραγματικές συν-
θήκες και τη δυναμική της εκάστοτε χρονικής 
στιγμής, π.χ. ύπαρξη ή άρση απαγορευτικών 
μέτρων, εμβολιασμοί, μεταλλάξεις κ.λπ.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας αναφέρεται 
στο τρίτο κύμα, λέγοντας ότι πιθανώς βρισκό-
μαστε στις αρχές του. «Είναι πολύ πιθανό το 
τρίτο κύμα να έχει ήδη ξεκινήσει. Οι μεταλλά-
ξεις, όπως η βρετανική, θα επικρατήσουν σύ-
ντομα στην Ελλάδα, διότι είναι πολύ πιο μο-
λυσματικές και θα υποκαταστήσουν το υπάρ-
χον στέλεχος. Είναι παράγοντας πολύ σημαντι-

κός για να αναμένουμε νέο κύμα», καταλήγει ο κ. Ν. Τζανάκης.

Υπό πίεση οι ΜΕΘ 
Εξαρση της πανδημίας στη χώρα προβλέπει και το μοντέλο του 
Δ. Σαρηγιάννη, καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ 
και επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας «HERACLES», που 
καταγράφει περαιτέρω ανοδική τάση των κρουσμάτων αλλά 
και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, από τις 17 Φεβρουαρίου 
και έπειτα. Η αύξηση αυτή, όπως υποστηρίζει, θα επιταχύνε-
ται όσο περνά ο καιρός. 
«Ο ρυθμός αύξησης θα είναι μεγαλύτερος και αυτό μπορεί να 
έχει ως συνέπεια περίπου στις 10-20 Μαρτίου να έχουμε ξεπε-
ράσει τις 600 κλίνες ΜΕΘ και να βάζουμε σε πίεση το σύστημα 
υγείας. Θα έλεγα ότι θα έχουμε ξεπεράσει το 80% των κλινών 
γύρω στις 8 με 10 Μαρτίου και κάπου εκεί θα έχουν χτυπήσει 
έντονα καμπανάκια συναγερμού. Αν θέλουμε να είναι αποτε-
λεσματικότερα, πιο στοχευμένα και λιγότερο βαριά τα μέτρα 
από πλευράς χρόνου και διάρκειας, καλύτερα να τα λάβουμε 
νωρίτερα», δηλώνει ο καθηγητής του ΑΠΘ. 

Εξάπλωση
Παράλληλα, ο Δ. Σαρηγιάννης εκτιμά ότι η εξάπλωση των με-
ταλλάξεων σηματοδοτεί ένα νέο κύμα στη χώρα. Πλέον, όπως 
τονίζει στο μοντέλο του, ο ευαίσθητος δείκτης είναι οι ΜΕΘ. 
«Λόγω των μεταλλάξεων το μοντέλο θα βγάζει μεγαλύτερη δι-
ασπορά. Αρα ο δείκτης των κρουσμάτων δεν είναι ο πιο σημα-
ντικός, αλλά η πίεση στο ΕΣΥ και στις κλίνες των νοσοκομείων». 

Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα που καταγράφονται στα σχο-
λεία, ο καθηγητής του ΑΠΘ σχολιάζει ότι είναι πολύ πιθανόν να 
οφείλονται στην εξάπλωση της μετάλλαξης. «Το λάθος και η ιδε-

οληψία που ανιχνεύω σε μερικές τοποθετήσεις 
είναι όταν λένε ότι τα σχολεία πρέπει να κλεί-
σουν τελευταία. Διαφωνώ. Η άποψη αυτή βα-
σίζεται στο ότι τα σχολεία έχουν ένα σταθερό 
συντελεστή επίδρασης στη διασπορά. Δεν εί-
ναι έτσι. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση από πολ-
λές μελέτες στο εξωτερικό παίζει ρόλο πολλα-
πλασιαστή. Αν η διασπορά στην κοινότητα εί-
ναι μικρή, τα σχολεία έχουν μικρή επίδραση. 

Αν η διασπορά είναι μεγάλη, τα σχολεία έχουν 
πολύ μεγαλύτερη επίδραση. Τον Μάιο και τον 
Ιούνιο, όταν άνοιξαν τα σχολεία, δεν έγινε τίπο-
τα γιατί είχαμε μικρή διασπορά στην κοινότη-
τα. Τον Νοέμβριο, όμως, κλείναμε δραστηρι-
ότητες τη μια μετά την άλλη και τα κρούσμα-
τα δεν υποχωρούσαν. Οταν έκλεισαν τα σχο-
λεία, λειτούργησε το lockdown», σημειώνει ο 
κ. Σαρηγιάννης. 

Ο καθηγητης Πνευμονολογίας 
Νίκος τζανάκης

Ο καθηγητης Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής του αΠθ, Δημοσθένης 
ςαρηγιάννης

Προβλέπεται ανοδική 
τάση των κρουσμάτων 
αλλά και των εισαγωγών 
στα νοσοκομεία, από τις 17 
Φεβρουαρίου και έπειτα
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To µοντέλο που επεξεργάζεται ο καθηγητής
Ν. Τζανάκης δείχνει ότι πιθανότατα βρισκόµαστε 
ήδη στην αρχή του τρίτου πανδηµικού κύµατος

ΠΗΓΗ: 
Ν. Τζανάκης, διευθυντής της Πανεπιστηµιακής

Πνευµονολογικής Κλινικής
στο ΠΑΓΝΗ και αντιπρόεδρος της Ελληνικής

Πνευµονολογικής Εταιρείας

ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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