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ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ει για τα μονοκλωνικά
φαρμακα, ποιοι μπορούν 
να τα λάβουν
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► ►ΤΙ ΛΕΝΕ 01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΜΙΚΡΟΝ»

Ταχύτερη μετάδοση αλλά 
πιο ήπια νόσηση στους 
πλήρως εμβολιασμένους

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ

Η επέλαση ins «Ο»

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον καθηγητή στο 
LSE και εκπρόσωπο της Ελλάδας 
στα διεθνή fora, Ηλία Μόσιαλο, 
στην Ελλάδα περίπου το 10% με 
20% των κρουσμάτων είναι της 
μετάλλαξης «Ομικρον», σημειώ
νοντας όμως ότι η νοσηλεία για 
ένα βράδυ στο νοσοκομείο λόγω 
της «Ομικρον» είναι 40 με 70% 
λιγότερη σε σχέση με τη «Δέλτα». 
«Δεν είχαμε την ένταση του παν- 
δημικού κύματος που αναμένουμε 
τώρα με την “Ομικρον”, δηλαδή 
να κολλήσουν πάρα πολλοί», επε- 
σήμανε ο καθηγητής, προσθέτο
ντας πως οι υπεύθυνοι θα πρέ
πει επεξεργαστούν τα δεδομένα 
που θα προκύψουν τις επόμενες 
ημέρες. «Αν δούμε ότι έχουμε 
ηπιότερη εκδοχή τις επόμενες 
ημέρες σε σχέση με τον αριθμό 
των κρουσμάτων και μη μεγάλη 
επιβάρυνση στο σύστημα υγείας, 
προφανώς το χρονοδιάγραμμα 
αλλάζει», σημείωσε. Ο καθηγητής 
και πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος 
Δημόπουλος αναφερόμενος στην 
μετάλλαξη «Ομικρον» έκανε λόγο

ΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
Διευρύνεται η λίστα 

των παθήσεων για us 
οποίεε θα χορηγούνται 

μονοκλωνικά αντισώματα

για ταχύτερη μετάδοση αλλά πιο 
ήπια νόσηση στους πλήρως εμ
βολιασμένους, εξηγώντας ότι η 
λοίμωξη έχει συμπτώματα που 
είναι πιο κοντά στο κοινό κρυολό
γημα. Ο κ. Δημόπουλος ανέφερε 
ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε 
αύξηση των κρουσμάτων. Οι νο
σηλείες, όμως, δεν είναι ανάλογες 
με τον αριθμό των κρουσμάτων 
και έχουν μικρότερη διάρκεια, 
επομένως έχουμε να κάνουμε με 
έναν πιο ήπιο ιό. Σύμφωνα με τον 
καθηγητή, πρόσφατα δεδομένα 
από τη Νότια Αφρική έδειξαν μια 
αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, 
ενώ πρόσφατες μελέτες από το 
Χονγκ Κονγκ έδειξαν ότι αυτό το 
στέλεχος έχει μεγαλύτερη τάση να 
εισέρχεται στα κύτταρα του ανώ
τερου αναπνευστικού και λιγότε- 
ρη στα κύτταρα των πνευμόνων. 
Στο μέτωπο της αντιμετώπισης 
του ιού, σημειώνεται ότι η Επιτρο
πή αποφάσισε τη διεύρυνση των 
κατηγοριών για συνταγογράφηση 
των μονοκλωνικών αντισωμάτων, 
τα οποία πλέον χορηγούνται σε 
νοσηλευόμενους όσο και μη νο
σηλευόμενους ασθενείς με ήπια-

μέτρια νόσο. Απαραίτητη προϋ
πόθεση για τη συνταγογράφηση 
είναι να υπάρχει αναρτημένο το 
μοριακό τεστ στο μητρώο Covid.

Ο θεράπων ιατρός έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει αίτη
ση χορήγησης μονοκλωνικών 
αντισωμάτων για έναν ασθενή, 
εφόσον ο ασθενής έχει ηλικία 12 
ετών και άνω και έχει επιβεβαιω
θεί η νόσησή του με PCR test το 
τελευταίο πενθήμερο. Επίσης, αν 
έχει έναν τουλάχιστον από τους 
ακόλουθους παράγοντες υψηλού 
κινδύνου:
► Μεταμόσχευση συμπαγών ορ
γάνων ή αιμοποιητικών κυττά
ρων.
► Ατομα σε λίστα αναμονής για 
μεταμόσχευση οργάνου.
► Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή πε- 
ριτοναϊκή κάθαρση.
► Κυστική ίνωση.
► Καρκίνος συμπαγούς οργάνου 
σε άτομα που υποβάλλονται σε 
θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτι
νοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή 
άλλη θεραπεία).
► Αιματολογικές κακοήθειες το 
τελευταίο έτος.
► Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκει- 
ες & 2-παθείς λόγω θεραπείας με 
Β-ειδικούς παράγοντες.
► HIV με CD4<200 κύτταρα/μΣ.
► Εγκυμοσύνη δεύτερου ή τρίτου 
τριμήνου.
► Επί επιδημικών εξάρσεων σε 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμέ
νων.
► Ηλικία > 65 ετών.
► ΒΜΙ > 35.
► Χρόνια νεφρική νόσος.
► Χρόνια αναπνευστική ανεπάρ
κεια υπό οξυγονοθεραπεία.
► Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση.
► Διαβήτης υπό θεραπεία.
► Συμφορητική Καρδιακή Ανε
πάρκεια (NYHA >Class II).
► Χρόνια ηπατική νόσος.
► Καρδιαγγειακή αρτηριακή υπέρ
ταση υπό θεραπεία.
► Θαλασσαιμία.
► Δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Η
 επέλαση της «Ομικρον» φέρ
νει νέα μέτρα, λίγες μέρες 
μετά την επιβολή περιορι
σμών λίγο πριν από τα Χριστούγεν

να. Οι ειδικοί λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την κατάσταση που επικρατεί στην 
υπόλοιπη Ευρώπη θα κληθούν να 
λάβουν αποφάσεις σήμερα και αύριο, 
ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο 
να υπάρξουν «εκπλήξεις» με εφαρ
μογή κάποιων από αυτά τα μέτρα 
πριν από την Πρωτοχρονιά. Τα στοι
χεία του ΕΟΔΥ τις τελευταίες μέρες 
καταγράφουν σταθερή πορεία στον 
αριθμό των διασωληνωμένων με 624 
χθες και τον αριθμό να μην πέφτει 
κάτω από 600 κατά τπν περασμένη 
εβδομάδα.

Τα κρούσματα τπν Κυριακή ήταν 
αισθητά μειωμένα (λόγω μειωμένου 
αριθμού ελέγχων), με 4.036 άτομα 
που εντοπίστηκαν να έχουν τον ιό, 
σε αντίθεση με τις δύο προηγούμε
νες ημέρες όπου ο αριθμός άγγιξε τα 
6.590 (Σάββατο) και τα 7.665 αντί
στοιχα. Υψηλός παραμένει ο αριθμός 
θανάτων καθώς κατά τη χθεσινή μέρα 
κατεγράφησαν 79 θάνατοι, ενώ ο 
αριθμός σκαρφάλωσε στους 94 θα
νάτους την παραμονή Χριστουγέννων. 
Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έκρη
ξη κρουσμάτων λόγω τπς μετάλλαξης

□
 ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ

eoikonomidi@e-typos.com

«Ομικρον» τις επόμενες εβδομάδες με 
το φόβο να ξεπεράσουν τα 12.000 
κρούσματα, όπως ανέφερε σε δηλώ
σεις του (ΕΡΤ) ο επίκουρος Καθηγη
τής Υγιεινής-Επιδημιολογίας Γκίκας 
Μαγιορκίνης.

Τα νοσοκομεία
«Αυτό που μας απασχολεί είναι π πίε
ση στο ΕΣΥ γιατί το νέο στέλεχος έχει 
διαφορετικό προφίλ. Εχουμε φτάσει 
σε ένα καλό επίπεδο ανοσίας πάνω 
από το 70%, ο κόσμος συνεργάζεται 
με τον εμβολιασμό και περιμένουμε 
να βοηθήσει και με τα self tests»,m 
είπε καλώντας τους πολίτες στην 
περίπτωση που θέλουν να πάνε σε 
περισσότερες από δύο εκδηλώσεις 
να αγοράσουν κι άλλα τεστ από το 
φαρμακείο. Τα σενάρια για τπν επι
βολή νέων μέτρων εξετάζουν περιο
ρισμούς στην εστίαση και στα γήπεδα, 
ενώ προβλέπεται και πιθανή αλλαγή 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων στα 
σχολεία αλλά και μείωση ωραρίου σε 
καφέ, εστιατόρια και κέντρα διασκέ
δασης, καθώς και τηλεργασία.

Γνώμονας για τη λήψη των μέτρων 
είναι η αποφυγή της πίεσης του ΕΣΥ

Ο
λόγω των διασωληνώσεων. Η Επι
τροπή καλείται να εξετάσει νέα μέτρα 
με στόχο να επιβραδύνει την έκρηξη 
των κρουσμάτων και να περιορίσει 
τη διασπορά.

Παρά το γεγονός ότι η μετάλλαξη 
«Ομικρον» έχει κατακλύσει σχεδόν 
όλη την Ευρώπη, δεν παρατηρείται 
πίεση στα συστήματα υγείας, με την 
περίπτωση όμως της Ελλάδας να 
διαφέρει καθώς έχει υψηλό ποσο
στό υπερηλίκων στον πληθυσμό τπς. 
Παρά το γεγονός ότι τα πρώτα απο
τελέσματα της μετάλλαξης κάνουν 
λόγο για ηπιότερη λοίμωξη, π ιδιαί
τερη περίπτωση της χώρας λόγω του 
γηρασμένου πληθυσμού είναι πιθανό 
να προκαλέσει αρρυθμίες στο ΕΣΥ. 
Η δέσμη των μέτρων που θα συζη-

«ΕΚΡΗΙΗ»
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Οι προβλέψεΐ5 κάνουν 
λόγο για εκτίναξη των 

κρουσμάτων us επόμενεε 
εβδομάδε5 με το φόβο 

να ξεπεράσουν τα 12.000.
Υψηλόε παραμένει 

ο αριθμοί των θανάτων

ενιρο Άμεσης υοιίθειας
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► ► ΝΕΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΕ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

κρούσματα 
σε όλη τη χώρα

κρούσματα 
στην ΑττικήΕΑΝ ΕΧΕ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ I 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ

κρούσματα 
στη Θεσσαλονίκη

κρούσματα 
στην Κρήτη

διασωληνωμένοιΙΙίΐΒΙΙΓΒΙΙΗΐΙ

θάνατοι
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ

φέρνει... νέα μέτρα
τήσει π επιτροπή των ειδικών προ
βλέπει τηλεργασία, χωρίς ακόμα να 
έχει «κλειδώσει» το ποσοστό, μείωση 
ωραρίου σε εστίαση και διασκέδαση, 
νέους περιορισμούς στα γήπεδα, κα
θώς εκεί σε αντίθεση με τα θέατρα 
και τους κινηματογράφους, όπως 
έχει αναφέρει και ο υπουργός Υγείας 
Θάνος Πλεύρης, έχει παρατηρηθεί 
συνωστισμός, αλλά και πιθανές μετα
τροπές στα υγειονομικά πρωτόκολλα 
των σχολείων.

Το ωράριο
Για την εστίαση, τα μέτρα που συζη- 
τούνται εστιάζουν στο ωράριο λει
τουργίας ώστε να κλείνουν νωρίτερα 
τα καταστήματα, αλλά και σε πιθανό 
περιορισμό του αριθμού πελατών και 
όσων είναι όρθιοι στα μαγαζιά.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει π 
ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων, 
καθώς αν και ο υπουργός Υγείας και 
οι λοιμωξιολόγοι ανέφεραν ότι όποιο 
νέο μέτρο ληφθεί θα ισχύσει από τη 
Δευτέρα 3 Ιανουάριου, υπάρχουν σε
νάρια που κάνουν λόγο για εφαρμογή 
εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Ειδικότερα, συζητείταιτο ενδεχόμε
νο, αν όχι όλα, κάποια από τα μέτρα 
αυτά να έχουν ισχύ νωρίτερα της 3ης 
Ιανουάριου, παρά το γεγονός ότι ακό

μα δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα 
από τη λήψη των μέτρων της 24ης 
Δεκεμβρίου.

Υποχρεωτική η μάσκα
Τπν περασμένη Πέμπτη στην ενημέ
ρωση για την πορεία της πανδημίας 
ανακοινώθηκαν νέα μέτρα που τέθη
καν σε εφαρμογή από την παραμονή 
Χριστουγέννων. Ειδικότερα:
► Επέστρεψε π υποχρεωτική χρήση 
της μάσκας σε εσωτερικούς και εξω
τερικούς χώρους. Οι πολίτες θα πρέ
πει να φορούν μάσκα και στα γυμνα
στήρια, ενώ στα μπαρ και εστιατόρια 
δεν θα τη χρησιμοποιούν μόνο όταν 
καταναλώνουν ποτό ή φαγητό.
► Στα σούπερ μάρκετ και στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς επιβάλλεται η 
χρήση διπλής μάσκας ή της μάσκας 
ΚΝ95.
► Ακυρώθηκαν όλες οι δημόσιες ή 
ιδιωτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
για τα Χριστούγεννα, εκτός από τη 
λειτουργία των θεματικών πάρκων. 
Η επιτροπή συστήνει και τπν υποβολή 
σε επαναληπτικά τεστ μετά τπν επί
σκεψη σε θεματικό πάρκο μέχρι και 
τέσσερις μέρες μετά.
► Ισχυρή σύσταση από την επιτροπή 
είναι και η διενέργεια test πριν από 
κάθε κοινωνική εκδήλωση.

► Οι επισκέπτες οι οποίοι εισέρχονται 
στην Ελλάδα, πέρα από την υποχρε- 
ωτικότητα που έχουνε για το PCR 
72 ωρών ή rapid 24 ωρών, επειδή 
έχουμε δείγματα ότι σε πολλούς εμ
φανίζεται η νόσος μετά το συγκεκρι
μένο PCR ή το rapid, υπάρχει ισχυρή 
σύσταση να επαναλαμβάνουν το τεστ 
τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα από 
την είσοδό τους στη χώρα, ώστε να 
μπορούμε να παρακολουθούμε αν 
έχουν νοσήσει.

Οι εμβολιασμοί
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουρ
γείου Παιδείας μέχρι την προηγούμενη 
εβδομάδα είχαν διεξαχθεί 16.900.000 
εμβολιασμοί, με 7.395.000 πολίτες να 
έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 
δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 
70,4% του γενικού πληθυσμού και 
στο 80,2% του ενήλικου πληθυ
σμού.

Για την αναμνηστική δόση, δικαιού
χοι είναι περισσότεροι από 5.770.000, 
δηλαδή σε ποσοστό 83% των ολο
κληρωμένων εμβολιασμών, και μέχρι 
στιγμής έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
3.150.000 εμβολιασμοί, σε ποσοστό 
54% των δικαιούχων, και 1.200.000 
έχουν ήδη προγραμματίσει το ραντε
βού τους. ■

Πατέρας και κόρη κηδεύτηκαν 
με διαφορά 24 ωρών, ενώ 
η μητέρα είναι διασωληνωμένη
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ τέλος οι οικογενει
ακές τραγωδίες ανεμβολίαστων. 
Στις Σέρρες, πατέρας και κόρη κη
δεύτηκαν με διαφορά 24 ωρών, 
ενώ η μητέρα είναι διασωληνω- 
μένη. Στη Θεσσαλονίκη, ανεμ- 
βολίαστος γιος νόσησε επίτηδες 
και στο τέλος έχασε τη μερικώς 
εμβολιασμένη μητέρα του.

Συγκεκριμένα, στο Μύρκινο 
Σερρών πέθαναν μέσα σε ένα 
24ωρο 74χρονος πατέρας και η 
48χρονη κόρη του, οι οποίοι ήταν 
ανεμβολίαστοι και νοσηλεύονταν 
στο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, 
ενώ η μητέρα δίνει μάχη με τον 
κορονοϊό στο ίδιο νοσοκομείο. Η 
οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπη
τή στο μικρό χωριό και κανένας 
δεν μπορεί να το πιστέψει πως σε 
ένα 24ωρο «έφυγαν» πατέρας και 
κόρη από τον κορονοϊό.

Με συμβουλή γιατρού...
Την ίδια ώρα και σύμφωνα με κα
ταγγελία στη Voria.gr, δεδηλωμέ
νος αντιεμβολιαστής μεσήλικας 
άνδρας στη Θεσσαλονίκη θέλησε 
να λάβει πιστοποιητικό νόσησης, 
ώστε να μη χρειαστεί να κάνει 
το εμβόλιο, και εσκεμμένα δεν 
τηρούσε πιστά τα μέτρα καταπο
λέμησης της εξάπλωσης του νέου 
κορονοϊού. Ως εκ τούτου, κόλλησε 
πριν από περίπου έναν μήνα και εν 
αγνοία του μετέδωσε τον ιό στη 
μερικώς εμβολιασμένη ηλικιωμέ
νη μητέρα του. Ο αντιεμβολιαστής 
γιος φέρεται να συμβουλευόταν 
έναν γιατρό από τον Βόλο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της νόσησής του.

Ο συγκεκριμένος φέρεται να του 
έλεγε ότι οι... εμβολιασμένοι με
ταδίδουν τον κορονοϊό και όχι οι 
ανεμβολίαστοι, καθώς οι πρώτοι 
έχουν μεγάλο ιικό φορτίο, και 
τον... απέτρεψε (!) από το να επι- 
σκεφθεί τόσο ο ίδιος όσο και η 
μητέρα του νοσοκομείο, ακόμα 
και όταν αντιμετώπιζαν έντονη 
δύσπνοια και χρειάζονταν οξυ
γόνο. Ο γιατρός από τον Βόλο 
φέρεται να τους συμβούλεψε να 
έχουν μηχάνημα παροχής οξυγό
νου στο σπίτι, αλλά να μην επι-

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανεμβολίαστχ» yios 

νόσησε επίχηδεε 
και σιο τέλί» έχασε τη 
μερικοί» εμβολιασμένη 

μητέρα του

σκεφθούν το νοσοκομείο, ακόμα 
και όταν ο κορεσμός έπεσε κάτω 
από 90. Η ηλικιωμένη γυναίκα δι
ακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσο
κομείο της Θεσσαλονίκης, όταν ο 
κορεσμός του οξυγόνου της έπεσε 
στο 75, και διαγνώστηκε με οξεία 
πνευμονία. Δυστυχώς, λίγες μέρες 
αργότερα κατέληξε από επιπλο
κές. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 
γιος αρνείται μέχρι και σήμερα 
ότι κόλλησε εκείνος τη μητέρα 
του. Αντιθέτως υποστηρίζει ότι 
η μητέρα του, ούσα μερικώς εμ
βολιασμένη, ήταν αυτή που τον 
κόλλησε.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

► ► ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Θετικός ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος

ΘΕΤΙΚΟΣ στον ιό διαγνώστηκε ο Οικουμε
νικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σύμφω
να με ανακοίνωση του Πατριαρχείου, είναι 
πλήρως εμβολιασμένος, εμφανίζει ήπια συ
μπτώματα και η γενικότερη κατάστασή του 
είναι καλή. Μετά τη θετική διάγνωση επι- 
σκέφθηκε κεντρικό νοσοκομείο της Πόλης 
για περαιτέρω προληπτικές εξετάσεις. «Ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαριστεί όλους 
όσοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για 
την κατάσταση της υγείας του και προ
τρέπει πατρικώς, για άλλη μία φορά, τους 
πάντες να ακολουθούν τις συστάσεις των 
ιατρών και των ειδικών επιστημόνων, κα
θώς, επίσης, και όσους δεν έχουν ακόμη 
εμβολιαστεί να το πράξουν για το καλό 
το δικό τους και του κοινωνικού συνό
λου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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