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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Ο εκρηκτικός 
συνδυασµός γρίπης και 
CO VID-19 ανησυχεί 
τους επιδηµιολόγους. 
Ποια µέτρα προστασίας 
προτείνουν

a.stathakou@realnews.gr

Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Φ
ράγµα στον επικίνδυνο συνδυασµό 
της γρίπης µε τον κορωνοϊό βάζουν οι 
υγειονοµικές Αρχές. Η Ελληνική Παιδι-

ατρική Εταιρεία συνιστά φέτος το αντιγριπικό 
εµβόλιο για όλα τα παιδιά άνω των 6 µηνών, 
ενώ οι λοιµωξιολόγοι ζητούν να εµβολιαστεί για 
γρίπη το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού.

Η ταυτόχρονη επιδηµική έξαρση της εποχι-
κής γρίπης και του Sars-CoV-2 απειλεί να τινά-
ξει στον αέρα το σύστηµα Υγείας και να βάλει 
σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Για τον 
λόγο αυτό η σύσταση της αρµόδιας επιτροπής 
του υπουργείου Υγείας είναι να δηµιουργηθεί 
φράγµα ανοσίας απέναντι στον ιό της γρίπης, 
µε τον αντιγριπικό εµβολιασµό όσο το δυνα-
τόν µεγαλύτερου τµήµατος του πληθυσµού.

Το υπουργείο Υγείας έχει παραγγείλει 4 εκα-
τοµµύρια δόσεις εµβολίων και µάλιστα τη ∆ευ-
τέρα 28 Σεπτεµβρίου ξεκινά η ηλεκτρονική συ-
νταγογράφησή τους. Ωστόσο, η σχετική εγκύ-
κλιος αναφέρει ότι το εµβόλιο θα χορηγείται 
κατά προτεραιότητα σε ευπαθείς οµάδες και 
σε άτοµα άνω των 60 ετών.

«Το ιδανικό θα ήταν κατά τη φετινή χρονιά 
να εµβολιαστεί για τη γρίπη όλος ο πληθυσµός, 
ωστόσο αυτό είναι ανέφικτο», επισηµαίνει ο 
παιδίατρος-εντατικολόγος Τάσος Χατζής και 
προσθέτει: «Αν και η γενικότερη ένδειξη εµβο-
λιασµού αφορά όλα τα άτοµα ηλικίας µεγαλύ-
τερης των 6 µηνών, ο περιορισµός των δόσε-
ων που διατίθενται κάθε χρόνο µάς υποχρεώ-
νει να ορίσουµε τις προτεραιότητες. Ειδικότε-
ρα από τους ενηλίκους, προτεραιότητα έχουν 
άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών, οι υγειονοµι-
κοί, οι δηµόσιοι λειτουργοί και όσοι έχουν σο-
βαρά υποκείµενα προβλήµατα ή νοσήµατα».

Σύµφωνα µε τον κ. Χατζή, για τη γενικότερη 
διαχείριση του προγράµµατος του αντιγριπικού 
εµβολιασµού συνιστάται από την έναρξη του 
εµβολιασµού  -περίπου µέσα Οκτωβρίου- µέ-
χρι το τέλος Νοεµβρίου να εµβολιάζονται µό-
νο κατ’ αποκλειστικότητα τα άτοµα που ανή-
κουν στις ευπαθείς οµάδες. Μετά από εκείνη 
την ηµεροµηνία να διατίθενται εµβόλια για τα 
µη ευπαθή άτοµα.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, 

Υγιαίνετε, υγιαίνετε
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ήταν από την περασμένη άνοιξη 
ότι θα είχαμε έξαρση διάδοσης του κορωνοϊού το φθι-
νόπωρο και ότι μαζί θα επέστρεφαν μέτρα αντιμετώ-
πισής του. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση. Το Ισραήλ ήδη πήρε μέτρα, η Μεγάλη Βρε-
τανία επίσης. Πάντως, δεν πρόκειται να ξανακλείσουν 
οι κυβερνήσεις τις κοινωνίες των στα σπίτια, όπως έγι-
νε όταν εμφανίστηκε η πανδημία. Η οικονομία δεν το 
αντέχει. Το πρώτο σοκ απ’ ό,τι ζήσαμε όλοι οι λαοί δι-
εθνώς κατεγράφη στη συλλογική μας μνήμη. Το κα-
λοκαίρι πλήθυναν οι φωνές «ειδικών» που υποστήρι-
ζαν ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορωνο-
ϊό, διότι πιθανόν δεν θα εξαφανιστεί ποτέ. Αυτό δήλω-
σε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αναμενόμε-
νο, λοιπόν, ήτο ότι ο πρωθυπουργός μας θα έπαιρνε 
μέτρα, όπως ήδη πήρε για την εξ αποστάσεως εργα-
σία. Γι’ αυτό και μας προειδοποίησε. Θα πάρει κι άλ-
λα, βέβαιο είναι. Φταίμε κι εμείς που δεν συμμορφω-
νόμαστε. Σε πάρκα, πλατείες καλά κρατούν συνάξεις-
«πανηγύρια». Από όσα είπε ο πρωθυπουργός, κρα-
τώ, πάντως, ότι τόνισε πως θα αλλάξει η καθημερινό-
τητά μας! Αραγε, όμως, κατά πόσο και σε σχέση με 
ποιες εκφάνσεις της; Μήπως θα υπάρξουν αλλαγές 
σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας λόγω υγειονομικής κρίσης; Κατ’ επί-
κληση της ανωτέρω κατάστασης ανάγκης προς συλ-

λογική αυτοπροστασία; Ποια μέτρα, λοιπόν; Η δήλω-
ση αυτή προϊδεάζει για ριζικές, πάντως, αλλαγές! Ο 
λαός σε τέτοιες περιπτώσεις κάνει υπομονή, καθώς 
πιστεύει πως όλα, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψουν 
στην κανονικότητα, στο φυσιολογικό, ενώ τα πάντα 
γύρω μας με αιτία μια κρίση όπως αυτή μπορούν να 
μετασχηματιστούν! Ισχύει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η 
εκτελεστική εξουσία μπορεί να λάβει σχεδόν κάθε μέ-
τρο, εν κατακλείδι να κάνει ό,τι θέλει. Οπότε ο ρόλος 
της αντιπολίτευσης καθίσταται ακόμα πιο σημαντικός 
στο να ελέγχει την κατάσταση από υγειονομικής άπο-
ψης σε σχέση με τα μέτρα, ειδικά υπό το πρίσμα πολι-
τικών επιπτώσεων σε ελευθερίες και δικαιώματα νο-
μοθετημένα. Κύρια προτεραιότητα όλων, βέβαια, συ-
μπολίτευσης και αντιπολίτευσης, θα πρέπει να είναι η 
νίκη στη μάχη με τον κορωνοϊό άμεσα αυτό το φθινό-
πωρο. Αλλά, αν όπως λένε, θα πρέπει να μάθουμε να 
ζούμε με τον κορωνοϊό και καθώς το εμβόλιο αργεί, 
το «υγιαίνετε, υγιαίνετε» μπορεί να καταλήξει μόνι-
μη δικαιολογία και επωδός για κάθε δραματική αλλα-
γή της καθημερινότητάς μας. Οπως και του ψυχισμού 
μας. Γιατί κι αυτός ο ήπιος φόβος, χαμηλής έντασης, 
φόβος λογικός και επίμονος, αρκεί για να συμβεί κάτι 
τέτοιο. Οπότε το «υγιαίνετε, υγιαίνετε» σε ζωή υπό δι-
αρκή φόβο και με επιβολή μέτρων σε ποιον θα αρκεί, 
ποιο ν θα ικανοποιεί;

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

Φόβοι για διπλή 
επιδηµική έξαρση

να τµήµατα επειγόντων περιστατικών και ΜΕΘ.
Ενδεικτικό του προβλήµατος είναι ότι κατά 

τη διάρκεια της έξαρσης της εποχικής γρίπης 
-που στη χώρα µας ξεκινά τον Ιανουάριο και 
ολοκληρώνει τον κύκλο της τον Απρίλιο- είναι 
τόσο µεγάλη η πίεση στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας που στη λίστα αναµονής για να βρε-
θεί κενό κρεβάτι τα τελευταία χρόνια βρίσκο-
νται από 50  έως 70 άτοµα την ηµέρα. 

Το καλό σενάριο
Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα µέτρα προφύλα-
ξης για τον κορωνοϊό µπορούν να αποτρέψουν 
παράλληλα τη διασπορά και του ιού της γρί-
πης, καθώς οι δύο ιοί µεταδίδονται µε κοινούς 
τρόπους. Αυτό παρατηρήθηκε κατά τη φετι-
νή χρονιά σε όλο το νότιο ηµισφαίριο, όπου 
κατεγράφη µια ιδιαίτερα ήπια εποχική έξαρ-
ση της γρίπης.

«Η καλύτερη εξήγηση είναι ότι οι στρατηγικές 
ελέγχου της COVID-19 περιορίζουν την εξάπλω-
ση και των άλλων αναπνευστικών ιών», σχολι-
άζει ο κ. ∆ηµόπουλος και προσθέτει: «Εφόσον 
τηρούνται τα µέτρα ατοµικής υγιεινής και σω-
µατικής αποµάκρυνσης, σε συνδυασµό µε τα 
υπόλοιπα µέτρα αποφυγής της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού που θα λαµβάνονται κατά περίπτω-
ση, είναι πολύ πιθανό να έχουµε φέτος λιγότερα 
περιστατικά γρίπης ή και να µην υπάρχει µεγά-
λη συρροή κρουσµάτων. Σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να είµαστε σε συνεχή επαγρύπνηση».

Παράλληλα, ο καθηγητής επισηµαίνει ότι 
απαιτούνται ταχύτερα και ευρύτερα διαθέσι-
µα διαγνωστικά τεστ για τη διάκριση µεταξύ 
COVID-19 και γρίπης, καθώς έχουν παρόµοια 
συµπτώµατα, τουλάχιστον στην αρχή, αλλά 
απαιτούν διαφορετικές θεραπείες. «Η διάκρι-
ση µεταξύ γρίπης και COVID-19 έχει εξαιρετι-
κή σηµασία. Ενώ η πορεία της γρίπης είναι τα-
χεία, η COVID-19 ακολουθεί µια πιο µακρά και 
απρόβλεπτη πορεία. Η γνώση του αιτίου των 
συµπτωµάτων από το αναπνευστικό είναι λοι-
πόν σηµαντική για να ξέρουν οι γιατροί τι να 
περιµένουν».

καθηγητής Αιµατολογίας-Ογκολογίας Θάνος 
∆ηµόπουλος, εκφράζει την ανησυχία για το γε-
γονός ότι αυτό το φθινόπωρο για πρώτη φορά 
θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε την εποχική γρί-
πη εν µέσω µιας άλλης πανδηµίας.

Σύµφωνα µε τον καθηγητή, αυτό που προ-
βληµατίζει είναι ότι µια «κακή» σεζόν γρίπης, 
λόγω πιο µολυσµατικών στελεχών ή λόγω του 
ανεπαρκούς εµβολιασµού του πληθυσµού, σε 
συνδυασµό µε την πανδηµία COVID-19, που 
δεν δείχνει σηµάδια ύφεσης, θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε υπερκορεσµό τα ήδη επιβαρυµέ-

Τάσος Χατζής

Θάνος ∆ημόπουλος


