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ατομικής ευθύνης, οι οικονομικοί παράγοντες 
με διευκόλυνση εκ μέρους τους της τηλεργα-
σίας των εργαζομένων, η πολιτεία με τη διευ-
κόλυνση των τεστ ώστε να διασφαλιστεί η μα-
ζική συμμετοχή του πληθυσμού σε αυτά, με 
την απολύμανση του αέρα στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς ή στους δημόσιους χώρους κ.λπ. 
Με τη χρήση πολλαπλών γραμμών άμυνας, το 
πέμπτο κύμα της πανδημίας δεν θα διαρκέσει 
πάρα πολύ και οι αρνητικές του επιπτώσεις τό-
σο στη δημόσια υγεία όσο και στην καλή λει-
τουργία της κοινωνίας και της οικονομίας είναι 
διαχειρίσιμες», καταλήγει ο κ. Σαρηγιάννης. 

Η απειλή της «Δέλτα»
Παρά την επικράτηση της παραλλαγής «Ομι-
κρον», η παραλλαγή «Δέλτα» εξακολουθεί να 
προκαλεί βαριά νόσηση και να απειλεί τη ζωή, 
ειδικά των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 
Ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα της ανάλυ-
σης μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2 
σε δείγματα λυμάτων της Αττικής, μέσω μιας 
νέας μοριακής μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε 
στο ΕΚΠΑ. Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής 
Θάνος Δημόπουλος, αξιολογώντας τα αποτε-
λέσματα επισημαίνει ότι διαπιστώνεται η επι-
κράτηση της παραλλαγής «Ομικρον» στην Αττι-
κή σε ποσοστό 87%, όταν πριν από δύο εβδο-
μάδες ήταν κάτω του 40%, παράλληλα με την 
αντίστοιχη μείωση της παραλλαγής «Δέλτα». 
«Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε, για πρώτη φο-
ρά, η παρουσία δύο στελεχών της παραλλα-
γής “Ομικρον”, τα οποία φέρουν επιπλέον με-
ταλλάξεις», επισημαίνει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ 
και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, η αλληλούχηση 
του γονιδιώματος του ιού αναδεικνύει σημα-
ντική μεταβλητότητα της ποσοστιαίας αναλο-
γίας, ειδικών μεταλλάξεων του γονιδίου S, που 
κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Spike, υπογραμμί-
ζοντας τη διαφορετική σημασία και βαρύτητα 

τή, η πλήρης αποκλιμάκωση όσον αφορά τις 
νοσηλείες από την παραλλαγή «Ομικρον» το-
ποθετείται στις αρχές Απριλίου. 

Διασωληνώσεις
Ο αριθμός των ασθενών που πρέπει να δια-
σωληνωθούν αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, κα-
θώς υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να αντε-
πεξέλθει το σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ΑΠΘ, η αύξηση για τις ανά-
γκες διασωλήνωσης θα είναι απότομη. Χρονι-
κά, προσδιορίζεται στο τέλος του μήνα, φτά-
νοντας στις 774 κλίνες ΜΕΘ για COVID με δια-
σωληνωμένους ασθενείς. Οπως επισημαίνει ο 
κ. Σαρηγιάννης, οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στο 
ΕΣΥ σήμερα ανέρχονται στις 692, κάτι που ση-
μαίνει ότι γύρω στις 18 με 19 Ιανουαρίου το 
ΕΣΥ θα υποστεί πίεση και θα υπάρξει η ανάγκη 
χρήσης κλινών ΜΕΘ για COVID και του αντί-
στοιχου ιατρικού και υγειονομικού προσωπι-
κού από τον ιδιωτικό τομέα. Το ενθαρρυντικό 
είναι ότι μετά το τέλος Ιανουαρίου αναμένε-
ται η αποκλιμάκωση και σε αυτόν τον δείκτη, 
ο οποίος αναμένεται να φτάσει τις περίπου 
215 κλίνες ΜΕΘ με διασωληνωμένους ασθε-
νείς στο τέλος Φεβρουαρίου. 

Το θετικό νέο που έρχεται από όλες τις χώ-
ρες που προηγούνται της Ελλάδας ως προς τη 
διασπορά της νέας παραλλαγής είναι ότι η νό-
σηση από την «Ομικρον» δεν μεταφράζεται σε 
αναλογική αύξηση των θανάτων από αυτήν. 
Ωστόσο, η πολύ μεγάλη διασπορά μπορεί να 
οδηγήσει και σε σχετικά μικρό αλλά όχι αμε-
λητέο αριθμό θανάτων από αυτή την παραλ-
λαγή. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΘ, σε 
ό,τι αφορά τους θανάτους αναμένεται μια μι-
κρή αύξηση, μέχρι τους 75, την πρώτη εβδο-
μάδα του Φεβρουαρίου και έπειτα αποκλιμά-
κωση και σε αυτόν τον δείκτη. «Στο τέλος Φε-
βρουαρίου περιμένουμε οι θάνατοι να έχουν 
πέσει στους περίπου 30, αλλά θα χρειαστεί να 
περάσει σχεδόν όλος ο Απρίλιος για να μηδε-
νιστούν οι θάνατοι από την παραλλαγή “Ομι-
κρον”», εξηγεί ο κ. Σαρηγιάννης. 
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Σ
την πλέον κρίσιμη φάση του πέμπτου κύ-
ματος της πανδημίας έχει εισέλθει η χώ-
ρα μας. Η εκτεταμένη διασπορά της με-

τάλλαξης «Ομικρον» απειλεί να τινάξει στον αέ-
ρα το σύστημα Υγείας τις επόμενες δύο εβδο-
μάδες, κατά τις οποίες αναμένεται κορύφω-
ση των νοσηλειών και των διασωληνώσεων.

Σύμφωνα με το υπολογιστικό μοντέλο του 
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 
η διασπορά του ιού θα συνεχιστεί με αυξητι-
κές τάσεις μέχρι τις 20 με 23 Ιανουαρίου, οπό-
τε και αναμένεται η κορύφωση του επιδημικού 
κύματος. Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής στο ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης εκτι-
μά ότι σε εκείνη τη φάση ο κυλιόμενος ημερή-
σιος μέσος όρος μολύνσεων θα κυμανθεί ανά-
μεσα στις 53.000 και τις 60.000, με την προϋ-
πόθεση ότι τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρ-
μογή θα συνεχίσουν να ισχύουν χωρίς παρεκ-
κλίσεις, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος Ιανου-
αρίου. Η περίοδος κορύφωσης των κρουσμά-
των μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις εβδο-
μάδες, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. 

Δεδομένο, όμως, θεωρείται πως τα σκληρά 
νούμερα της πανδημίας θα δοκιμάσουν την 
αντοχή του συστήματος Υγείας. Παρά τη μει-
ωμένη νοσηρότητα της «Ομικρον», το υπολο-
γιστικό μοντέλο δείχνει ότι περίπου το 60% των 
νοσηλειών αυτή την περίοδο οφείλεται σε αυ-
τή την παραλλαγή. «Η επεξεργασία των δεδο-
μένων με την υπολογιστική πλατφόρμα CORE 
μάς υποδεικνύει μια κορύφωση στις νοσηλείες 
σε επίπεδα πάνω από 4.300 κλίνες COVID γύ-
ρω στις 23 Ιανουαρίου», εξηγεί ο κ. Σαρηγιάν-
νης και προσθέτει ότι μετά από αυτό το χρονι-
κό σημείο αναμένεται η σταδιακή πορεία απο-
κλιμάκωσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε κάτω από 1.800 κλίνες COVID στις 15 
Φεβρουαρίου και κάτω από 600 κλίνες την 1η 
Μαρτίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγη-

Η Ομικρον πολιορκεί 
τα νοσοκομεία

Φόβους για απότομη 
αύξηση των νοσηλειών 

και των εισαγωγών 
στις ΜΕΘ εκφράζουν 
οι ειδικοί. Κορύφωση 
του πέμπτου κύματος 

της πανδημίας από τις 
20 Ιανουαρίου έως τις 

10 Φεβρουαρίου, με 
τουλάχιστον 53.000 

κρούσματα ημερησίως, 
προβλέπει ο καθηγητής 
του ΑΠΘ Δημοσθένης 

Σαρηγιάννης

Ζήτημα τιμής
Τελικά υπάρχει θεμά! Δεν μπορεί οι υπεύθυ-
νοι του αεροδρομίου της Λάρνακας, στην Κύπρο, να 
έχουν πετύχει να χρεώνουν 15 ευρώ το μοριακό τεστ 
εντοπισμού του κορωνοϊού (το γνωστό τεστ PCR) και 
εμείς στην Ελλάδα να έχουμε κατώτερη τιμή 47 ευρώ 
και, μάλιστα, μετά από διαπραγματεύσεις με τους αρ-
μόδιους της αγοράς!

Βέβαια, και στην Κύπρο, αν πας να κάνεις το τεστ 
αυτό σε κάποιο εργαστήριο ή φαρμακείο, η τιμή κυ-
μαίνεται από 30 έως 50 ευρώ. Αλλά, και πάλι, τα 30 ή 
τα 40 ευρώ είναι χαμηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές 
στην πατρίδα μας, αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία…

Το έψαξα λίγο το θέμα και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι της 
αγοράς μού είπαν ότι στην Ελλάδα το κόστος του αντι-
δραστηρίου ξεκινά από τα 14 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 
38 ανάλογα με τον εξοπλισμό, ο οποίος δεν μπορεί να 

δοθεί πλέον με χρησιδάνειο, εξαιτίας μεγάλης ζήτησης 
λόγω πανδημίας.

Αν, δε, στα στοιχεία αυτά προσθέσεις -σύμφωνα με 
τους ειδικούς- το κόστος των εργατικών, την εφορία 
και το μη μισθολογικό λειτουργικό κόστος, απλώς η τι-
μή των 15 ευρώ δεν βγαίνει με τίποτα!

Ομως, η πραγματικότητα είναι μία: Κάποιοι, παρά τις 
παραπάνω αιτιάσεις, έχουν πετύχει αυτό που φαινομε-
νικά είναι ακατόρθωτο! Τιμή 15 ευρώ στο τεστ PCR!

Αρα:  Ή πάμε στους Κύπριους να μας πουν πώς το 
έκαναν, για να το κάνουμε και εμείς…  Ή ζητάμε από 
κάποιες εταιρείες να μας τα χαρίσουν (το γιατί να μας 
τα χαρίσουν είναι άλλο θέμα, όχι της παρούσης).  Ή 
συνταγογραφούμε τα τεστ -όλα τα τεστ, όχι μόνο τα 
μοριακά- όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
και τελειώνουμε με την ιστορία αυτή.

Βλέπει κάποιος άλλη λύση;

του Γιαννη μιχελακη

η άποψη

Με δεδομένη την εμφάνιση και τη γρήγο-
ρη ανάπτυξη της διασποράς της «Ομικρον», 
ο πλήρης εμβολιασμός (με τρεις δόσεις για 
διατήρηση της ανοσίας) του συνολικού πλη-
θυσμού και η μαζική και συχνή χρήση self και 
rapid tests από όλους (εμβολιασμένους και 
ανεμβολίαστους) είναι οι δύο πιο αποτελε-
σματικές γραμμές άμυνας που έχουμε για να 
αντιμετωπιστεί άμεσα αυτό το πολύ πιο μετα-
δοτικό στέλεχος του SARS-CoV-2. «Η αντιμετώ-
πιση της εκρηκτικής διασποράς της νέας πα-
ραλλαγής είναι απόλυτα εφικτή, αν δράσουμε 
με σύνεση σε ό,τι αφορά την τήρηση των μέ-
τρων περιορισμού της διασποράς και με απο-
φασιστικότητα σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό 
ενηλίκων και ανηλίκων. Σε αυτό μπορούμε να 
συνεισφέρουμε όλοι - οι πολίτες με αίσθημα 


