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μείων Αθήνας, Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) Παναγιώτης 
Παπανικολάου. 

«Ζούμε ένα νέο εφιάλτη. Εχουμε ήδη φτά-
σει τους εκατό νεκρούς την ημέρα. Τι άλλο 
πρέπει να συμβεί για να πειστούν όλοι ότι η 
μόνη λύση είναι ο εμβολιασμός;», αναρωτιέ-
ται ο κ. Καπραβέλος, που επισημαίνει και αυ-
τός την ανάγκη να διερευνηθεί το ενδεχόμε-
νο επίσπευσης της χορήγησης του επαναληπτι-
κού εμβολίου. «Μόνο αν εμβολιαστούμε όλοι 
έγκαιρα θα μπορέσουμε να βρεθούμε μπρο-
στά από τον ιό. Το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο 
από ό,τι νομίζαμε. Ακόμα και στην περίπτωση 
του εμβολιασμού βλέπουμε ότι αυτός ο φονι-
κός ιός έχει αρχίσει να υπερνικά την άμυνα του 
εμβολίου, οπότε ίσως να πρέπει να κάνουμε 
την τρίτη δόση νωρίτερα. Βλέπουμε εμβολια-
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Τ
ην ανάγκη να διερευνηθεί αν η αναμνη-
στική δόση των εμβολίων έναντι του SARS-
CoV-2 πρέπει να χορηγείται νωρίτερα από 

τους έξι μήνες τονίζουν, μέσω της Realnews, Ελ-
ληνες επιστήμονες, οι οποίοι εκφράζουν ανη-
συχία για την εξέλιξη της πανδημίας. 

Ηδη κάποιες χώρες στην Ευρώπη και στον 
υπόλοιπο κόσμο έχουν προχωρήσει στην επί-
σπευση της τρίτης δόσης κατά έναν με δύο μή-
νες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την ανο-
σία του πληθυσμού και να περιορίσουν το νέο 
κύμα της πανδημίας. Μεταξύ αυτών που έχουν 
αποφασίσει τη χορήγηση της αναμνηστικής δό-

σης πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβο-
λιασμού είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Σιγκαπούρη, 
το Ισραήλ για τους άνω των 60 ετών και η Βρα-
ζιλία, ενώ η κυβέρνηση της Ουγγαρίας προωθεί 
την αναμνηστική δόση στους τέσσερις μήνες. 

Ο καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ Γιάννης Τού-
ντας δηλώνει ότι η επιδημιολογική εικόνα που 
παρουσιάζει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα 
οφείλεται κυρίως στη μη επίτευξη των στόχων 
για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, 
στην ανεπάρκεια και στη μη τήρηση των πε-
ριοριστικών μέτρων, αλλά και στη μείωση της 
ανοσίας των πλήρως εμβολιασμένων μετά την 
παρέλευση λίγων μηνών. 

Μείωση ανοσίας
«Ο αναφερόμενος μέσος όρος διάρκειας της 
ανοσίας των έξι μηνών σημαίνει ότι σε κάποια 
άτομα, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, η ανοσία μπο-
ρεί να μειώνεται μετά τους τέσσερις μήνες. Εί-
ναι σαφές ότι θεωρείται επιτακτική ανάγκη, ιδι-
αίτερα για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, να 
εμβολιάζονται με την αναμνηστική, τρίτη δόση, 
νωρίτερα από το εξάμηνο. Με βάση τα εμπει-
ρικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, θα 
πρέπει να μειωθεί το χρονικό όριο των έξι μη-
νών για την τρίτη δόση», τονίζει ο κ. Τούντας, 
καλώντας την επιτροπή να επανεξετάσει το ζή-
τημα. Πιο συγκεκριμένα, όπως λέει, για τους 
ανθρώπους 65 ετών και άνω η τρίτη δόση θα 
πρέπει να γίνεται στους τέσσερις μήνες, ενώ για 
τους άνω των 50 ετών στους πέντε μήνες. «Αυ-

Να ανοίξει άμεσα 
η συζήτηση για 
τη χορήγηση της 
αναμνηστικής δόσης 
νωρίτερα εισηγούνται, 
μέσω της «R», κορυφαίοι 
επιστήμονες, οι οποίοι 
ζητούν και νέα μέτρα 
για την ανάσχεση 
της αυξητικής τάσης 
της πανδημίας

Τρίτη δόση πριν 
από τους έξι μήνες

τό δεν είναι κάτι το οποίο λέμε μόνο εμείς, καθώς με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση βλέπω ορισμένες χώρες να έχουν ήδη προχωρήσει 
στην τρίτη δόση μετά από πέντε μήνες», αναφέρει ο καθηγητής. 

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης Νίκος Τζανάκης σημειώνει ότι υπάρχουν πλέ-
ον πολλές περιπτώσεις ασθενών που μολύνονται από τον κορω-
νοϊό και νοσούν στους τέσσερις και πέντε μήνες μετά τη δεύτε-
ρη δόση του εμβολιασμού τους. «Γεννιούνται πολλά ερωτήμα-
τα. Δεν έχουν γίνει μελέτες για το κάθε πότε πρέπει να επανα-
λαμβάνεται ο εμβολιασμός. Μπορεί πραγματικά να προκύψει 
ένα σχήμα εμβολιασμού αργότερα, όταν θα βγουν και τα πιο 
ανασυνδυασμένα εμβόλια, τα οποία θα στοχεύουν σε πρωτε-
ΐνες του ιού που δεν υφίστανται μετάλλαξη, όταν θα υπάρξουν 
σχήματα εμβολιασμού 100% αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή 
πάμε λίγο ψάχνοντας», υπογραμμίζει. 

«Ζούμε έναν εφιάλτη»
Ανάλογη εικόνα ασθενών, κυρίως ηλικιωμένων και ευπαθών 
ομάδων, που μολύνονται πριν συμπληρωθούν οι έξι μήνες 
μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους, περιγράφουν 
τόσο ο διευθυντής της Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του 
Νοσοκομείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, Νίκος Καπρα-
βέλος, όσο και το μέλος του Δ.Σ. της Ενωσης Ιατρών Νοσοκο-
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