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Η συμβολή του ΕΚΠΑ στην αντιμετώπιση της πανδημίας
Του ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Ε
δώ και δύο χρόνια η χώρα pas 
διέρχεται μια δύσκολη περί
οδο λόγω ins πανδημίαβ του 
SARS-CoV-2, με αποκορύφωμα 

την τωρινή έξαρση. Η συνεισφο
ρά του ΕΚΠΑ στην εθνική αυτή 
προσπάθεια ήταν και παραμένει 
διαρια» και σημαντική. Ολη αυ
τή την περίοδο, βασικό μέλημά 
pas είναι να συνεχίσει το πανεπι
στήμιό pas αδιάλειπτο» το έργο 
του cos npos την άρτια μετάδοση 
ms γνώσηε, την πρωτοποριακή 
έρευνα για την παραγωγή νέα3 
Yvaions και την προσφορά υπη
ρεσιών υψηλήε ποιότητα5 Παι- 
δείαε και Υγεία5 npos την πο
λιτεία και την κοινωνία. Ολο το 
δυναμικό -μέλη ΔΕΠ, ΕΔΉΊ, ΕΕΠ, 
ΕΤΕΠ, ερευνητέ5 και διοικητικά 
στελέχη- των κλινικών και των 
εργαστηρίων ms Ιατριια» Σχο- 
λή5 του ΕΚΠΑ βρέθηκαν εξαρ- 
xAs στο επίκεντρο, καλύπτοντα3 
πολύ μεγάλο μέροε των κλινι
κών και εργαστηριακών αναγκών 
στην Αττική. Στ» κλινικέ5 ανα- 
φορά5 του ΕΚΠΑ έχει νοσηλευ- 
θεί περίπου το ένα τρίτο των δι- 
ασωληνωμένων ασθενών με τη 
λοίμωξη COVID-19 και περισσό
τεροι από mus μισού s ασθενε» 
που δεν διασωληνώθηκαν τουε 
πρώτουε 12 μήνε5 ms πανδη- 
pias. Τα Εργαστήρια Μικροβιο- 
λογία5, Βιοπαθολογία5, Υγιεππ» 
και Επιδημιολογία5 του ΕΚΠΑ 
ήταν εξαρχήε στο επίκεντρο των 
δράσεων, καλύπτοντα5 με εξει

δικευμένε5 μοριακέε εξετάσε» 
τ» διαγνωστικέ5 ανάγκεε πολ
λών νοσοκομείων και κέντρων 
υγεία3 ευρύτερων γεωγραφικών 
περιοχών. Η Επιτροπή Εμπειρο
γνωμόνων που συγκροτήθηκε 
από την πολιτεία στελεχώθηκε 
με έμπειρου5 ειδικού5, σημαντι- 
kos api0pos των οποίων είναι 
στελέχη του ΕΚΠΑ. Το ΕΚΠΑ, 
συμμετέχοντα5 στην εμβλημα- 
τική εθνική δράση SARS-CoV-2- 
GR, έχει πραγματοποιήσει την 
ανάπτυξη και εφαρμογή εγχώρι
ων μοριακών και ανοσολογικών 
διαγνωστικών μεθόδων για την 
αντιμετώπιση ms πανδημίαε. 
Για την αντιμετώπιση των ψυ- 
χοκοινωνικών επιπτώσεων ms 
πανδημίαε, το ΕΚΠΑ πήρε σει
ρά πρωτοβουλιών και δράσεων 
προσαρμοσμένων στ» ανάγκε5 
ms Kpicms με την οργάνωση και 
λειτουργία ms avoixms Γραμ- 
μή5 Ψυχιατρική5 και Ψυχοκοι- 
νωνική5 Υποστήριξή εθνική5 
εμβέλεια5. Το Τμήμα ΧημείαΞ 
του ΕΚΠΑ συνέβαλε καθοριστι
κά στην επιδημιολογία λυμάτων 
και ανέπτυξε πρωτόκολλο για 
τη μέτρηση του πκού φορτίου 
σε λύματα/απόβλητα και στατι
στικό μοντέλο πρόβλεψή με το 
οποίο γίνεται υπολογισμ03 του 
πραγματικού αριθμού τωννοσού- 
ντων. Προσφάτα», στο Εργαστή
ριο Βιολογία5 του ΕΚΠΑ αναπτύ
χθηκε νέα μοριακή μεθοδολογία 
για τον ακριβή προσδιορισμό του

μεταλλαγμένου στελέχους «Ομι- 
κρον». Το ίδρυμά μα3 συμμετέχει 
σε πολλέε διεθνεί3 ερευνητικέε 
κλινικέ3 μελέτε3 για τη θεραπευ
τική αντιμετώπιση ms COVID-19. 
Με σειρά μελετών διερευνάται η 
αποτελεσματικότητα των εμβο
λίων σε υγιείε εθελοντέε και σε 
ασθενείε με αιματολογικά και 
ογκολογικά νοσήματα. Η σημα
ντική ερευνητική δραστηριότητα 
του ΕΚΠΑ τεκμαίρεται και από 
την ανάλυση ms βιβλιογραφι- 
ία» βάση5 δεδομένων Scopus, 
όπου έο» 28/12/2021 καταγρά
φεται το εξήε ερευνητικό έργο 
από το ΕΚΠΑ ή/και με συμμετοχή 
του ΕΚΠΑ: 1.042 δημοσιεύσε» σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 
Εξ αυτών, 334 δημοσιεύσε» το 
2020 και 708 το 2021. Το έργο 
αυτό έχει λάβει ήδη 16.817 ανα- 
φορέ5 στη διεθνή βιβλιογραφία 
με h-index 49.

Επιπρόσθετα», το ίδρυμά μα3 
συνέβαλε και συμβάλλει αποφα
σιστικά στην ενημέρωση ms 
κοππ» Yvcbpns για τ» εξελίξε» 
και την πορεία ms πανδημίαε, 
παρέχοντα3 αξιόπιστη πληροφό
ρηση amus πολίτεε, μέσα από 
τη συμμετοχή πολλών στελεχών 
του σε ενημερωτικέ3 εκπομπέβ 
και δελτία ειδήσεων. Το ΕΚΠΑ 
οργανώνει διαδικτυακέ5 διαλέ- 
ξε», ημερίδεε, σεμινάρια και 
συζητήσε», καλύπτονταε ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων, ιατρικών 
και άλλων, σε συνάρτηση με την

πανδημία. Στον νέο κόμβο επι- 
KOivcovias του Εθνικού και Καπο- 
διστριακού Πανεπιστημίου Αθη
νών (ΕΚΠΑ), https://hub.uoa.gr/, 
έχει δήμιου ργηθεί ειδικό τμήμα 
για την ενημέρωση του κοινού 
για τ» πρόσφατεε έρευνε5 και 
τα νέα δεδομένα στην αντιμετώ
πιση ms COVID-19 (https://hub. 
uoa.gr/category/covid_19/). Για 
την ευαισθητοποίηση ms κοι- 
vds γνώμηε και ιδία» των νέων 
και των φοιτητών για την ανά
γκη του εμβολιασμού, εκτόε των 
άλλων πρωτοβουλιών δημοσι- 
ότηταε, δημιουργήθηκε ειδικό 
ενημερωτικό spot το οποίο προ
βλήθηκε στα ΜΜΕ. Η συμβολή 
του ιδρύματο3 στην αντιμετώπι
ση ms Kpions έχει αποτυπωθεί 
και στην πορεία του στ» διεθνεί3 
κατατάξε». Στην πρόσφατη πα
γκόσμια κατάταξη πανεπιστη
μίων Best Global University 
Ranking 2022 καταλαμβάνει την 
46η θέση παγκόσμια» για την 
έρευνα, τη διδασκαλία και την 
προσφορά του στο επιστημονικό 
πεδίο - ερευνητικό αντικείμενο 
των «μεταδοτικών ασθενειών». 
Το πανεπιστήμιό pas προχωρά- 
ει στη νέα χρονιά με αισιοδο
ξία για τ» δυνατότητέ3 μα3 α» 
npos την ασφαλή και οριστική 
αντιμετώπιση ms πανδημίας.
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