
4 Realnews www.real.gr

ΤΟ ΘΕΜΑ

κυριακη 10 ιαΝΟυαριΟυ 2021

Πριν από λίγες ημέρες πήρε το «πράσινο φως» από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων 
το εμβόλιο της Moderna, από την οποία η χώρα μας 
πρόκειται να λάβει περίπου 1,8 εκατ. δόσεις

Προσθήκη στο 
«οπλοστάσιο»

Μάχη με τον χρόνο 
για τα εμβόλια!

Π
υρετός προετοιμασιών επικρατεί στο επιτελείο του υπουρ-
γείου Υγείας για να οργανωθεί η επιχείρηση «Ελευθερία» 
και να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις και δυσλειτουργί-

ες που μπορεί να μπλοκάρουν τη διαδικασία εμβολιασμού για τον 
SARS-CoV-2, που ξεκινά για τον γενικό πληθυσμό στις 20 Ιανουα-
ρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την οργάνωση της πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας με την εμπλοκή ιδιωτικών εμβολιαστικών 
κέντρων, που σε δεύτερη φάση θα συνδράμουν στη διαδικασία. 

Ερχονται νέα σκευάσματα
Στο μεταξύ, παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η δήλωση στε-
λεχών της φαρμακευτικής εταιρείας BioNTech, που συνεργάζεται 
με την Pfizer, ότι ενδέχεται να υπάρξουν κενά στις παραδόσεις εμ-
βολίων. Το ενθαρρυντικό είναι ότι πριν από λίγες ημέρες πήρε το 

Ανησυχία προκαλούν 
οι καθυστερήσεις 

στις παραδόσεις των 
σκευασμάτων. Με τη 

συμμετοχή ιδιωτών 
γιατρών στην εμβολιαστική 

εκστρατεία προσδοκά 
το υπουργείο Υγείας να 

κερδίσει το χαμένο έδαφος

«πράσινο φως» από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Τροφίμων και Φαρμάκων το εμβόλιο της 
Moderna, από την οποία η χώρα μας πρόκει-
ται να λάβει περίπου 1,8 εκατ. δόσεις του εμ-
βολίου, με την πρώτη παράδοση να φτάνει τις 
240.000 δόσεις, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 
έτους. Κοντά στην έγκριση είναι και το εμβόλιο 
της Oξφόρδης, που, όταν διατεθεί, θα απλου-
στεύσει σημαντικά τη διαδικασία, καθώς έχει 
το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ειδικές συνθή-
κες για την αποθήκευση και τη διακίνησή του. 
Στο «οπλοστάσιο» κατά της πανδημίας, οι ειδι-
κοί υπολογίζουν και το σκεύασμα της Johnson 
& Johnson, η οποία ετοιμάζει εμβόλιο μιας δό-
σης και αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να 
υποβάλει αίτηση προς έγκριση.  

Η ελληνική κυβέρνηση δεν προτίθεται προς 
το παρόν να προβεί σε εθνική συμφωνία με κά-
ποια από τις παρασκευάστριες εταιρείες για επι-
πλέον ποσότητες, καθώς θα περιμένει να προ-
μηθευτεί τα εμβόλια με βάση τη συμφωνία της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ωστόσο, σε πρόσφατο νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπεται 
η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να δια-
πραγματεύεται και να αγοράζει εμβόλια απευ-
θείας από τους παραγωγούς.

«Η Ευρώπη είχε δεσμεύσει πολλές δόσεις 
εμβολίων από διάφορες εταιρείες. Τα περισ-
σότερα, όμως, δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από 
τις αρμόδιες Αρχές και αυτό σημαίνει ότι θα 
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