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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Τ
ην αδυναµία της επιστηµονικής κοινό-
τητας να εκτιµήσει το χρονικό διάστηµα 
που απαιτείται για να καταπολεµηθεί ο 

COVID-19, αλλά και τις προσπάθειες ανάπτυ-
ξης τουλάχιστον 20 εµβολίων, αποκαλύπτει η 
εκπρόσωπος του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας στην Ελλάδα, Μαριάνα Τρίας. Μιλώ-
ντας στη Realnews, η Φινλανδή επικεφαλής 
του Γραφείου του ΠΟΥ στη χώρα µας τονίζει 
τη σηµασία που έχει η διενέργεια διαγνωστι-
κών τεστ σε όλα τα ύποπτα κρούσµατα. Παράλ-
ληλα, επισηµαίνει πως η αντιµετώπιση του κο-
ρωνοϊού προϋποθέτει την ενεργοποίηση όλων 
των κυβερνητικών και κοινωνικών δυνάµεων. 

 Η διαθεσιµότητα των τεστ διάγνωσης του 
COVID-19 είναι µια από τις κύριες ανησυχί-
ες στην Ελλάδα αλλά και παγκοσµίως. Εχει ο 
ΠΟΥ κάποιο σχέδιο για να ενισχύσει τη δυ-
νατότητα των ελέγχων;

Ο θεµέλιος λίθος των προσπαθειών για να ητ-
τηθεί ο COVID-19 και να τερµατιστεί η εξά-
πλωση του ιού είναι ο εντοπισµός όποιου 
έχει την ασθένεια, η εξέταση όλων των υπό-
πτων κρουσµάτων, η αποµόνωση και η σω-
στή φροντίδα όλων των επιβεβαιωµένων 
κρουσµάτων και η ανίχνευση και η καραντί-
να όλων των στενών επαφών τους. ∆εδοµέ-
νης της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδηµίας 
και της αυξηµένης ζήτησης για διαγνωστικά 
τεστ, ο ΠΟΥ εργάζεται µε τις κυβερνήσεις και 
µε τις βιοµηχανίες για να δοθεί ώθηση στην 
παραγωγή τους. Ο ΠΟΥ έχει συνάψει σχετι-
κά συµβόλαια µε παρασκευαστές που πα-
ράγουν τεστ διάγνωσης του COVID- 19 και 
έχει αποστείλει 1,5 εκατοµµύριο εργαστη-
ριακά τεστ σε περισσότερες από 120 χώρες. 
Ο ΠΟΥ έχει εργαστεί µε το Ιδρυµα Καινοτό-

µων Νέων ∆ιαγνώσεων για να προχωρήσει σε αντί-
στοιχες συµφωνίες µε ακόµα περισσότερα εργαστή-
ρια, ώστε να αναπτυχθούν νέοι τρόποι διάγνωσης. 
Επίσης, ενθαρρύνουµε τις χώρες να διερευνήσουν 
την παραγωγή διαγνωστικών τεστ από τον ιδιωτικό 
τοµέα ή τα πανεπιστήµια. 
 Πιστεύετε ότι τα µέτρα κοινωνικής αποστασιοποί-

ησης που έχουν ληφθεί από τις περισσότερες χώρες 
µπορεί να παραταθούν µέχρι τον Ιούνιο ή και για µε-
γαλύτερο χρονικό διάστηµα;

Η πανδηµία του COVID-19 επιταχύνεται σε όλον 
τον κόσµο και τα µέτρα φυσικής αποστασιοποίη-
σης είναι πολύ σηµαντικά αλλά όχι αρκετά για να 
σταµατήσουν την εξάπλωση. Η παραµονή των πο-
λιτών στα σπίτια τους και άλλα µέτρα φυσικής απο-
στασιοποίησης είναι σηµαντικά για την καθυστέρη-
ση της εξάπλωσης του ιού, για να µειωθεί το βάρος 
στα συστήµατα υγείας και για να κερδίσουµε χρό-

νο, ώστε τα συστήµατα να µπορέσουν να ανταπο-
κριθούν. Για να νικήσουµε την πανδηµία, τα κράτη 
πρέπει να επενδύσουν σε µια αναλυτική και µεικτή 
προσέγγιση και επίσης να χρησιµοποιήσουν πιο επι-
θετικές πρακτικές, όπως η αποµόνωση και η σωστή 
φροντίδα κάθε επιβεβαιωµένου κρούσµατος, αλ-
λά και η ανίχνευση και η επιβολή καραντίνας όλων 
των στενών επαφών του ασθενούς. Για να νικήσου-
µε τις επιδηµίες, τα κράτη πρέπει να πάρουν όλα τα 
µέτρα που χρειάζονται για να ανακοπεί η µετάδοση 
του ιού µε δράσεις που αφορούν όλη την κοινωνία.   
 Σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις, η πανδηµία µπο-

ρεί να κρατήσει µέχρι και την άνοιξη του 2021. Ο 
ΠΟΥ προετοιµάζεται για µια µακροχρόνια «µάχη» 
εναντίον του COVID-19;

Ο ΠΟΥ εργάζεται ασταµάτητα για την ανάλυση των 
δεδοµένων, την παροχή συµβουλών και βοήθειας 
στα κράτη για να προετοιµαστούν, για την αύξηση 
των προµηθειών και τη διαχείριση των δικτύων για 
τους ειδικούς. ∆εν µπορούµε να προβλέψουµε το 
χρονικό διάστηµα που θα χρειαστεί για να κερδί-
σουµε την πανδηµία, καθώς η εξέλιξή της θα εξαρ-
τηθεί από τις δράσεις που θα αναλάβουν τα κράτη. 

Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι πολύ σο-
βαρή και δεν απαιτεί τίποτα λιγότερο από 
µια προσέγγιση που θα περιλαµβάνει όλες 
τις κυβερνητικές και κοινωνικές δυνάµεις. Ο 
τρόπος που οι ηγέτες των κρατών θα αντα-
ποκριθούν σε αυτήν την κατάσταση στις χώ-
ρες τους θα καθορίσει την κληρονοµιά τους. 
Τώρα είναι η ώρα για τα κράτη να προετοι-
µάσουν συστήµατα ανταπόκρισης σε επεί-
γουσες καταστάσεις, να αυξήσουν τη δυ-
νατότητά τους στον εντοπισµό και στη νο-
σηλεία των ασθενών και να διασφαλίσουν 
ότι τα νοσοκοµεία έχουν χώρο, προµήθει-
ες και το απαραίτητο προσωπικό. Την ίδια 
στιγµή, οι ηγέτες πρέπει να δεσµεύσουν τους 
πολίτες. ∆εν είναι αργά για να ανατρέψου-
µε την κατάσταση, αν όλοι επιτελέσουν το 
καθήκον τους.   

 Είστε αισιόδοξη ότι οι νέες έρευνες σχε-
τικά µε το εµβόλιο κατά του κορωνοϊού θα 
οδηγήσουν σε µια αποτελεσµατική θεραπεία; 
Πότε πιστεύετε ότι θα είναι έτοιµα τα νέα θε-
ραπευτικά σκευάσµατα;

Ο Οδικός Χάρτης Ερευνας και Ανάπτυξης 
του ΠΟΥ έθεσε προτεραιότητες για τον 
COVID-19, περιλαµβάνοντας εµβόλια και 
θεραπείες. Προς το παρόν, υπάρχουν γύ-
ρω στα 20 εµβόλια που αναπτύσσονται, 
ενώ διερευνώνται κάποιες συγκεκριµένες 
φαρµακευτικές θεραπείες. Ο ΠΟΥ συντονί-
ζει τις προσπάθειες να αναπτυχθούν εµβό-
λια και θεραπευτικές µέθοδοι για την απο-
τροπή και την αντιµετώπιση του COVID-19, 
µε έναν µεγάλο αριθµό εταίρων και ειδικών. 
Συνήθως, η ανάπτυξη εµβολίων απαιτεί αρ-
κετά χρόνια. Ηµασταν σε θέση να περιορί-
σουµε αυτόν τον χρόνο στην ανάπτυξη του 
εµβολίου για τον Εµπολα, µέσω της αξιοποί-
ησης των παγκόσµιων προσπαθειών και ερ-
γαζόµαστε µε πολλούς εταίρους για να κά-
νουµε το ίδιο και για τον COVID-19. 

«Ετοιµάζονται 
τουλάχιστον
20 εµβόλια»
Τις προσπάθειες για την καταπολέµηση 
του COVID-19 αποκαλύπτει η 
εκπρόσωπος του ΠΟΥ στην Ελλάδα, 
Μαριάνα Τρίας, τονίζοντας ότι τα 
διαγνωστικά τεστ είναι ο βασικός τρόπος 
αντιµετώπισης της εξάπλωσής του

μέτρα
«Η πανδηµία 
του COVID-19 
επιταχύνεται 
σε όλον τον 
κόσµο και τα 
µέτρα φυσικής 
αποστασιοποίησης 
είναι πολύ 
σηµαντικά αλλά 
όχι αρκετά για να 
σταµατήσουν την 
εξάπλωση»
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