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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

οι γιατροί έρ-
χονται αντιμέτω-

ποι με ολοένα και πε-
ρισσότερα περιστατικά. Ο 

νευροχειρουργός και γραμματέ-
ας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσο-

κομειακών Γιατρών Ελλάδος ((ΟΕΝΓΕ), Πανα-
γιώτης Παπανικολάου, σημειώνει: «Οι νέες ει-
σαγωγές ασθενών καταγράφουν αύξηση κα-
τά 12%. Είναι άτομα κάτω των 60 ετών, σχε-
δόν όλοι ανεμβολίαστοι. Το ευτυχές είναι ότι 
δεν καταγράφεται ακόμη αύξηση των διασω-
ληνώσεων. Και, απ’ όσο γνωρίζω, αυτή είναι η 
εικόνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι πλέ-
ον σαφές ότι οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. 
Οπότε, δεν χρειάζεται να επισημάνουμε πό-
σο σημαντική είναι η επίσπευση του εμβολια-

σμού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες». 
Οπως τονίζει ο κ. Παπανικολάου, τρεις 
μεταβλητές θα καθορίσουν την εξίσωση 

της πανδημίας το επόμενο διάστημα: 
Πρώτον, η μεγάλη αύξηση στους νο-

σηλευόμενους από COVID-19 που 
έπεται περίπου δέκα ημέρες από 

την άνοδο των κρουσμάτων, 
δεύτερον, η λοιπή νοσηρότη-
τα, της οποίας η πίεση είναι 

εκρηκτική, καθώς από τις 
2 Μαρτίου περιορίστη-
καν τα τακτικά χειρουρ-
γεία κατά 80% και, τρί-
τον, το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό 
της χώρας, που είναι 
αποδεκατισμένο και 
εξουθενωμένο από 
τη μάχη που δίνει 
τον τελευταίο ενά-
μιση χρόνο.

Κίνδυνος
Ο  κ α θ η γ η τ ή ς 
Πνευμονολογίας 
και γιατρός κλι-
νικής COVID-19 
στο Νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός», 
Γιάννης Καλομενί-
δης, τονίζει ότι την 
περασμένη Τρίτη 
ελήφθη η απόφαση 

να ανοίξει ξανά η κλι-
νική COVID-19 που εί-

χε κλείσει πριν από ένα 
μήνα. «Η κίνηση στις τε-

λευταίες δύο εφημερίες 
σε ό,τι αφορά τις εισαγω-

γές αντιστοιχεί ποσοτικά με 
αυτή του Φεβρουαρίου. Αυ-

τή τη στιγμή έχουμε περισσό-
τερους από 40 ασθενείς που νο-

σηλεύονται σε απλές κλίνες και σι-
γά-σιγά ο αριθμός αυξάνει. Σε σχέση 

με πριν από 15 ημέρες, έχουμε αύξηση 
100%», αναφέρει. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογί-

ας, στις τρεις τελευταίες εφημερίες, οι εισαγω-
γές ασθενών με COVID-19 έφτασαν περίπου 
τις 20. Οπως εξηγεί «αυτό, σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι στα παθολογικά και πνευμονο-
λογικά περιστατικά μη COVID-19 η κίνηση εί-
ναι αυξημένη, καθώς έχουμε ασθενείς με πα-
ραμελημένα προβλήματα από την περασμένη 
περίοδο, δημιουργεί μια πολύ κακή συνθήκη». 

Και στον «Ευαγγελισμό», οι ασθενείς που νο-
σηλεύονται είναι κυρίως ανεμβολίαστοι. «Είναι 
πιο νέοι σε σχέση με τα προηγούμενα κύμα-
τα. Υπάρχουν και ασθενείς που είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι, αλλά είτε επειδή είναι μεγάλης 
ηλικίας είτε επειδή έχουν χρόνιες ασθένειες νό-
σησαν και χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Υπάρ-
χουν και ασθενείς πολύ νέοι, χωρίς προδιάθε-
ση, οι οποίοι οδηγούνται μέχρι τη ΜΕΘ», ανα-
φέρει ο κ. Καλομενίδης, σημειώνοντας ότι η με-
γάλη του ανησυχία έγκειται στο να μην περά-
σει η μόλυνση σε άτομα μεγάλης ηλικίας που 
δεν έχουν εμβολιαστεί. «Τότε η κατάσταση θα 
είναι ακόμα πιο δύσκολη. Γιατί τώρα έχουμε 

3.500 νέες μολύνσεις, αλλά σε επίπεδο χώρας 
ο αριθμός των εισαγωγών είναι συγκρατημέ-
νος -περίπου 50 άτομα κατά μέσο όρο- ενώ με 
τον ίδιο αριθμό την περασμένη περίοδο είχαμε 
200 άτομα», λέει και προσθέτει: «Δεν ξέρουμε 
τι έχουμε μπροστά μας από νέες παραλλαγές 
του ιού. Ο εμβολιασμός πρέπει να προχωρή-
σει άμεσα και στα παιδιά, αλλά δεν θα πρέπει 
να ξεχνάμε ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό ανεμ-
βολίαστων και στις μεγάλες ηλικίες». 

Ανησυχία
Αύξηση των εισαγωγών και των περιστατικών 
με COVID-19 καταγράφεται το τελευταίο διά-
στημα και στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η εικόνα 
δείχνει να είναι καλύτερη σε σχέση με την Αττι-
κή. «Τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο έχου-
με μια μέτρια αύξηση των εισαγωγών ασθε-
νών με κορωνοϊό. Οι προσελεύσεις στις εφη-
μερίες έχουν αυξηθεί, ενώ οι εισαγωγές είναι 
περίπου 7 με 10. Ο αντίστοιχος αριθμός των 
εισαγωγών πριν από δύο εβδομάδες ήταν 2 
άτομα με πολύ ήπια συμπτώματα. Συνολικά, 
οι άρρωστοι που νοσηλεύονταν στο νοσοκο-
μείο μας πριν από τρεις εβδομάδες ήταν πε-
ρίπου 10, σήμερα νοσηλεύονται 30 ασθενείς. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι κανείς δεν νοσηλεύ-
εται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», ανα-
φέρει ο διευθυντής της Β’ Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» 
της Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Καπραβέλος. 

Και στη συμπρωτεύουσα το μεγαλύτερο πο-

σοστό των ασθενών δεν είναι εμβολιασμένο. 
Σύμφωνα με τον κ. Καπραβέλο, «αυτοί που εί-
ναι εμβολιασμένοι περνούν τη νόσο ελαφρά 
σε αντίθεση με τους ανεμβολίαστους. Το εμ-
βόλιο δεν το κάνουμε για να μη μολυνθούμε, 
αλλά για να μην πεθάνουμε από τον ιό. Ωστό-
σο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι το τέταρ-
το κύμα, αυτό το καλοκαιρινό κύμα που δια-
πιστώνουμε ότι πλήττει άτομα μικρής ηλικίας, 
δεν έχει χτυπήσει την πόρτα των ΜΕΘ. Προς το 
παρόν δεν έχουμε πίεση. Ωστόσο, η ραγδαία 
αυτή αύξηση των κρουσμάτων είναι ιδιαίτε-
ρα ανησυχητική». 

Εμβολιασμοί 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανησυχία δεν έγκειται 
στο γεγονός ότι τα κρούσματα στους ανθρώ-
πους νεαρής ηλικίας μπορεί να οδηγήσουν σε 
αύξηση εισαγωγών και νοσηλείας στις ΜΕΘ. 
«Αυτό που φοβόμαστε είναι επέκταση της παν-
δημίας σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η έντονη κινη-
τικότητα των νέων στις τουριστικές περιοχές θα 
έχει δυσάρεστα αποτελέσματα όταν επιστρέ-
ψουν στα σπίτια τους και θα έρθουν σε επαφή 
με τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειάς τους», 
εξηγεί ο κ. Καπραβέλος. 

Οι ειδικοί, εξαιτίας αυτής της κινητικότητας 
των νέων, φοβούνται επέκταση της πανδημί-
ας όταν θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει η θερ-
μοκρασία - τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. 
«Επίσης, κάτι που τρομάζει την επιστημονική 
κοινότητα είναι ο μεγάλος αριθμός των ανεμ-
βολίαστων σε ηλικίες πάνω από 50-55 ετών. 
Θα πρέπει, λοιπόν, να προσέξουμε πολύ το τέ-
ταρτο κύμα που θα χτυπήσει την πόρτα μας. 
Δεν θα πρέπει να μας βρει απροετοίμαστους, 
δηλαδή ανεμβολίαστους, θα είναι καταστρο-
φικό», καταλήγει.

Tην περασμένη Τετάρτη, σε 
πανελλαδικό επίπεδο, έγιναν 
200 εισαγωγές, όταν μία 
εβδομάδα νωρίτερα ήταν 40 
και στις αρχές Ιουλίου 20

Νικόλαος Καπραβέλος


