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Εγρήγορση παρά τη μείωση δείκτη θανάτου
Της ΝΤΟΡΑΣ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Τη Δευτέρα δημοσιεΰθηκε στο 
έγκριτο διεθνέε περιοδικό Lancet 
Infectious Diseases επιστημονική 
αλληλογραφία που αφορούσε την 
όλο και περισσότερο παρατηρού
μενη αποσύνδεση xns αύξησηε 
των νέων κρουσμάτων από τον 
ημερήσιο καταγραφόμενο αριθμό 
θανάτων στη Μασαχουσέτη των 
ΗΠΑ, κατά την τελευταία επιδημι
κή έξαρση του στελέχουβ «Ο» του 
κορωνοϊού. Κατά τη διάρκεια ms 
πανδημϊαε, τα κύματα κρουσμά
των COVID-19 είχαν αντίστοιχα 
κύματα πλεονάζουσαε θνησιμότη- 
ras - θανάτουε που υπερβαίνουν 
τον αναμενόμενο αριθμό για αυ
τήν την εποχή του έτσυβ. Αλλά στη

Προτροπή για εμβο
λιασμό με 4η δόση, 
χρήση μάσκας στην τρί
τη και τέταρτη ηλικία 
σε εσωτερικούς χώρους 
και συχνό testing, 
ώστε άμεσα να ληφθεί 
αντιιική προστασία.

Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, όπου πε
ρισσότερο από το 80% του πληθυ
σμού είναι πλήρωε εμβολιασμένο, 
οι ερευνητέε διαπίστωσαν ότι κατά 
τη διάρκεια των 18 εβδομάδων από 
τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο

φέτοε οι θάνατοι παρέμειναν στα
θεροί και δεν ακολούθησαν την 
αύξηση ms καμπύλή των νέων 
ημερήσιων κρουσμάτων και των 
νοσοκομειακών εισαγωγών. Αυτά 
είναι καλά νέα, ειδικά αν σταδιακά 
αυτή η επιδημιολογική εικόνα αρ
χίζει και γενικεύεται και σε άλλε5 
χώρεβ. Autos είναι και ο otoxos 
από το φθινόπωρο: ό,τι αύξηση 
νέων κρουσμάτων και να παρα- 
τηρείται να μην οδηγεί σε αύξηση 
θανάτων, αλλά αυτοί να φτάσουν 
και να διατηρηθούν σε χαμηλά 
επίπεδα. Ωστόσο, δεδομένων των 
νεοεμφανιζόμενων παραλλαγών 
και ms άγνωστηβ διάρκειαε προ- 
cnaaias από τη μόλυνση και τον 
εμβολιασμό, απαιτείται περαιτέρω 
παρακολούθηση και εγρήγορση.

Ειδικά στη χώρα pas, που ο πλη- 
Ouapos είναι αναλογικά με άλλε5 
ευρωπαϊκέε χώρεε περισσότερο 
Ynpaoprvos, και επομένωε σε με
γαλύτερο κίνδυνο για βαριά νόση- 
ση, διασωλήνωσή και θανάτου, το 
μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. 
Εμβολιασμ05 με το διαθέσιμο εμ
βόλιο (4η δόση), σύσταση για χρή
ση p00Kas στην τρίτη και τέταρτη 
ηλικία σε εσωτερικού5 xciipous, κα- 
0&>s και συχνό testing, ώστε άμεσα 
να ληφθεί η κατάλληλη αντιιική 
προστασία που θα προστατεύσει 
το άτομο αυτό από βαριά νόσηση.

* Η κ. Ντάρα Ψαλτοπούλου 
είναι καθηγήχρια Επιδημιολογίας 
και Προληπτικής Ιατρικής 
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
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