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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Κ
αμπανάκι» για την αύξηση των ει-
σαγωγών με COVID-19 το τελευ-
ταίο διάστημα στα νοσοκομεία 

κρούουν γιατροί και λοιπό υγιειονομικό προ-
σωπικό, την ώρα που παρατηρείται κάμψη 
στους εμβολιασμούς. Η ανησυχία είναι έκ-
δηλη μεταξύ των επιστημόνων, καθώς, όπως 
εξηγούν στη Realnews, δεν περίμεναν έξαρ-
ση των κρουσμάτων τόσο νωρίς, στην «καρ-
διά» του καλοκαιριού. 

Αν και είναι εξαιρετικά πρόωρο να μιλήσει 
κανείς για πίεση στο ΕΣΥ, εντούτοις η αύξηση 
των ασθενών σε κάθε εφημερία προκαλεί προ-
βληματισμό. Είναι ενδεικτικό ότι την περασμέ-
νη Τετάρτη, σε πανελλαδικό επίπεδο, έγιναν 
200 περίπου εισαγωγές, όταν μία εβδομάδα 
νωρίτερα ήταν 40 και στις αρχές Ιουλίου 20. 

Στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», που αποτελεί 
τη ναυαρχίδα του ΕΣΥ στην αντιμετώπιση της 
COVID-19, οι εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό 
την περασμένη εβδομάδα έφτασαν τις 30 κατά 
μέσο όρο, αριθμός που θεωρείται υψηλός, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι πριν από μία εβδομά-
δα δεν ξεπερνούσαν τις 2 με 3. Από αυτές, οι 
μισές αφορούσαν άτομα νεαρής ηλικίας, από 
20 έως 30 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, 
που είτε δεν είχαν προλάβει να εμβολιαστούν 
είτε δεν το επιθυμούσαν. 

Αύξηση εισαγωγών
Ο διευθυντής της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθο-
λογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Η 
Σωτηρία», Κωνσταντίνος Συρίγος, αναφέρει ότι 
«ενώ το νοσοκομείο είχε αρχίσει να επιστρέφει 
στην παλιά καθημερινότητά του, αναγκαστή-
καμε να μετατρέψουμε δύο πνευμονολογικές 
κλινικές άρον-άρον σε κλινικές COVID-19, κα-
θώς τα κρούσματα αυξάνονται». Οπως υπο-
γραμμίζει, το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή δεν 
βρίσκεται υπό πίεση, αλλά καταγράφεται στα-
θερή αύξηση εισαγωγών, η οποία, αν συνεχι-
στεί, θα μπορούσε να επιφέρει προβλήματα. 
«Οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι είναι ανεμβο-
λίαστοι και σε βαριά κατάσταση. Είναι δύσκο-
λοι ασθενείς, καθώς δεν πίστευαν ότι υπάρχει 
πανδημία. Θεωρούσαν ότι όλα ήταν ένας μύ-
θος. Πολλοί είναι νεαρά άτομα, αλλά υπάρχουν 
και ηλικιωμένοι αρνητές του εμβολίου», εξηγεί. 

Σε κάποιους από αυτούς τους ασθενείς, σύμ-
φωνα πάντα με τον κ. Συρίγο, έχει χορηγηθεί, 
στο πλαίσιο κλινικών μελετών, το πρωτοπορια-
κό εισπνεόμενο φάρμακο EXO-CD24 που ανα-
κάλυψε ο Ισραηλινός καθηγητής Ιατρικής, Να-
ντίρ Αρμπέρ. «Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετι-
κά. Βλέπουμε μια επιτάχυνση στις ημέρες που 
απαιτούνται για νοσηλεία. Υπολογίζαμε ότι θα 
ολοκληρώσουμε τη μελέτη τον Σεπτέμβριο, αλ-
λά μάλλον θα την τελειώσουμε νωρίτερα για 
να κατατεθεί προς έγκριση. Ηδη 30 ασθενείς 
με COVID-19 έχουν πάρει το φάρμακο με κα-
λά αποτελέσματα», τονίζει ο διευθυντής της Γ’ 
Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΕΚ-
ΠΑ στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία». 

Ανεμβολίαστοι
Αύξηση των εισαγωγών καταγράφεται και στο 
Κρατικό Νίκαιας. Σε κάθε γενική εφημερία, 
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Η «Δέλτα» 
δοκιμάζει 
τις αντοχές 
του ΕΣΥ
Νέοι ηλικίας από 20 έως και 30 ετών αλλά και 
ηλικιωμένοι, που ήταν αρνητικοί ως προς τον 
εμβολιασμό, αποτελούν την πλειονότητα των 
νοσηλευομένων στις κλινικές COVID, που άνοιξαν 
εκ νέου στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας


