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ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ελλάδα
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

I ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Εμπιστοσύνη Kpaios
και Kopûvoïôs

Στην
έγκυρη εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung δημοσιεύτηκε

ένα άρθρο σχετικό με την υγειονομική
κρίση στη Γερμανία Αφορμή είναι η έκρηξη των

κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα και οι προειδοποιήσεις
του φημισμένου Ινστιτούτου Koch για τον κίνδυνο

εκθετικής αύξησής τους Κεντρική ιδέα του συντάκτη είναι
ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το κράτος να επαναλάβει

τη σκληρή πολιτική της απομόνωσης της πρώτης
περιόδου και συνεπώς τους επόμενους μήνες η ευθύνη
ελέγχου της πανδημίας έγκειται περισσότερο από ποτέ
στη συμμόρφωση των πολιτών με τους κανόνες μάσκα

απόσταση υγιεινή χεριών
Αυτό ακριβώς λέει και η δική μας κυβέρνηση

προκαλώντας αντιδράσεις από
πολλές πλευρές Οπως και στη Γερμανία
πολλές φυλές εξεγείρονται Αναρχικοί
θρησκευτικοί αγνωστικιστές ακροαριστεροί

επιχειρήσεις και απασχολούμενοι
στην τουριστική βιομηχανία

αυτοαπασχολούμενοι νέοι στην ηλικία
που δεν αντέχουν πια κ.ά σχηματίζουν

μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία Στην Ελλάδα εκτός αυτών
υπάρχει και ένα διαχρονικό ποσοστό της τάξεως του 25
που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν έρευνες της διαΝΕΟσις

Επειδή στις χώρες μας έχουμε Δημοκρατία δεν μπορούμε
να επιβάλουμε αυτοσυγκράτηση Ετσι η μόνη δύναμη
που θα μπορούσε να επιβάλει τα μέτρα προφύλαξης είναι η
εμπιστοσύνη Εμπιστοσύνη στο κράτος και τους θεσμούς

Οταν η καγκελάριος Μέρκελ απευθύνθηκε στους πολίτες
στις 1 8 Μαρτίου με τη φράση Είναι σοβαρή η κατάσταση
Πάρτε το κι εσείς στα σοβαρά η κοινωνία αποδέχθηκε
τα μέτρα απομόνωσης που επιβλήθηκαν από τα κρατίδια
και ελέγχθηκε η κατάσταση

Αυτή η εμπιστοσύνη χάθηκε πια κι έτσι βαδίζουμε προς
το δεύτερο κύμα του Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου με την
ελπίδα του εμβολίου Αλλά και με συστήματα υγείας πολύ
πιο ισχυρά ειδικά δε στην Ευρώπη με τις υποδειγματικές
αποφάσεις για την ανάκαμψη της EE κατοχυρωμένες

Ομως
υπάρχουν ερωτήματα που δεν μπορούν σήμερα

να απαντηθούν με βεβαιότητα
Για τον ίδιο τον ιό για την οικονομία για την

ίδια την Ενωση
Για παράδειγμα η πρόσφατη απόφαση της Φινλανδίας

να απαγορεύσει τη μεταφορά τουριστών στις χώρες με
υψηλό ιικό φορτίο Μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα Ο
μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός η TUI ακύρωσε τις
οργανωμένες πτήσεις Αν σε τέτοιες αποφάσεις οδηγηθούν
κράτη-μέλη και στο θέμα των τροφοδοτικών αλυσίδων
ανάμεσα στα κράτη-μέλη η εσωτερική αγορά κινδυνεύει
να ακυρωθεί

Το ζήτημα της σχέσης ευρώ δολαρίου είναι ακόμη ένα
στοιχείο αβεβαιότητας Η συνεχής άνοδος του ευρώ σε
σχέση με το δολάριο είναι δίκοπο μαχαίρι Αλλά οι αγορές
ποντάρουν δυνατά στο ευρώ με προφανές αποτέλεσμα τη
μείωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας Το ερώτημα
απλό Θα αντέξει η Ευρώπη αν χρειαστεί χα επεκτείνει
και άλλο την πολιτική αλληλεγγύης

Πάντως επανερχόμενοι στην Ελλάδα για την ώρα η
κυβέρνηση και εμείς όλοι ελπίζουμε ότι τα αυστηρά τοπικά
lockdown θα αποδώσουν Διαφορετικά το Μπέργκαμο είναι
αναπόφευκτο με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας και
στη σταθερότητα της κυβέρνησης

Ο AvTCôvns TpicpûMns είναι μέλοε ms διαΝΕΟσιε και του ΕΛΙΑΜΕΠ

Οι eories υπερμετάδοσηθ
ιου ίου στο μικροσκόπιο

0 συγχρωτισμό5
σε κλειστοί ή ακόμη και

avoixroûs xoùpous αποτελεί
mv ιδανική συνθήκη για

να εξαπλωθεί αθόρυβα
με αποτέλεσμα την αιφνίδια

έκρηξη κρουσμάτων
και τη δημιουργία

υγειονομικών βομβών

ΤΗΣ ΜΑΡθΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

248 νέα κρούσματα με
επίκεντρο ιην Απική

Εκτοξεύθηκαν
στα 248 τα νέα

κρούσματα στη χώρα μας σύμφωνα

με τη χθεσινή ημερήσια
έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας

Υγείας ΕΟΔΥ με το επίκεντρο
να εντοπίζεται για ακόμα μία ημέρα
στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής

Η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων είναι

αποτέλεσμα και των πρόσφατων
συρροών που καταγράφτηκαν σε

εργοστάσιο

επεξεργασίας τροφίμων στα
Γιαννιτσά αλλά και στη Λέσβο

Μόλις σε ένα 24ωρο οι διασωλη
νωμένοι ασθενείς αυξήθηκαν σε 46
από 42 Μάλιστα ανάμεσά τους είναι
και ένας νεαρός ασθενής που ανήκει
στην ηλικιακή κατηγορία 18-39 ετών
ενώ τις τελευταίες ώρες προστέθηκαν
δύο ακόμα άτομα ηλικίας 40-64 ετών
Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν τρεις
ακόμα θάνατοι με αποτέλεσμα ο αριθμός

των θυμάτων της επιδημίας να
ανέρχεται στους 293 Σε ό,τι αφορά τη
γεωγραφία των νέων κρουσμάτων τα
98 εντοπίστηκαν στην Αττική και ακόμα

1 7 στην Περιφερειακή Ενότητα θεσσαλονίκης

Αντιθέτως τα εισαγόμενα
κρούσματα παραμένουν χαμηλά Πιο
συγκεκριμένα 23 κρούσματα εντοπίστηκαν

στις πύλες εισόδου της χώρας
εκ των οποίων τα τέσσερα προσήλθαν
αυτοβούλως για μοριακό έλεγχο

ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Το
προσωρινό λουκέτο στο

εργοστάσιο των Γιαννιτσών
έπειτα από τον εντοπισμό

τουλάχιστον 46 υπαλλήλων που είναι
θετικοί στη λοίμωξη Covid-19 χαρτογραφεί

τις υπόγειες διαδρομές
που ακολουθεί ο πανδημικός ιός για
την ταχεία μετάδοσή του σε δεκάδες
ανθρώπους Κατά κανόνα ο συγχρωτισμός

σε κλειστούς ή ακόμη και
ανοιχτούς χώρους αποτελεί την
ιδανική συνθήκη για να εξαπλωθεί
αθόρυβα με αποτέλεσμα την αιφνίδια
έκρηξη κρουσμάτων

Επιπλέον το συγκεκριμένο συμβάν
λειτουργεί προειδοποιητικά καθώς
υγειονομικές βόμβες δεν αποτελούν
μόνον οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

και οι κλειστές δομές όπως
είναι τα ΚΥΓ προσφύγων και μεταναστών

αλλά και οι φυλακές Αντιθέτως
κάθε χώρος συγκέντρωσης αποτελεί
εν δυνάμει εστία με τις συνέπειες να
είναι απρόβλεπτες

Αλλωστε η περίπτωση του εργο¬

στασίου κονσερβοποίησης φρούτων
στην Κεντρική Μακεδονία που

απασχολεί 680 υπαλλήλους δεν αποτελεί

την εξαίρεση Στις αρχές του
Αυγούστου αντίστοιχος συναγερμός
σήμανε σε εργοστάσιο κρεάτων στην
Καβάλα Τότε διαπιστώθηκαν συνολικά

38 μεταδόσεις στους εργαζομένους
με αποτέλεσμα να ανασταλεί

η λειτουργία του προσωρινά για να
διεξαχθούν οι απαραίτητες απολυμάνσεις

στους χώρους της εταιρείας
επεξεργασίας τροφίμων

Εκείνα τα 24ωρα της ιχνηλάτησης
επιβεβαιώθηκε επίσης ότι αρκεί μία
σπίθα για να προκληθεί ανάφλεξη
Ειδικότερα και όπως διαπιστώθηκε

κατά την ιχνηλάτηση ένα ταξίδι
μιας γυναίκας από τη Βουλγαρία στην
πατρίδα της προκάλεσε όπως όλα
δείχνουν την αλυσίδα κρουσμάτων

TA ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
υπερμετάδοσης δεν σταματούν
εδώ στην Αλεξανδρούπολη εν μια

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΛΛΑ ΔΡΑΜΑΛ ΚΙΛΚΙΣ ςερρβ
ΦΛΩΡΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑ ht
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35
συνδέονται
με auppoÉs

18 αναφέρουν
πρόσφατο ταξίδι
στο εσωτερικό
ins xcopas

14 αναφέρουν
πρόσφατο
ταξίδι στο
εσωτερικό ins
xcjpas ενώ 2
συνδέονται με
auppoès
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ΛΑΣΙΘΙ
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νυκτί μολύνθηκαν τουλάχιστον 60
προσκεκλημένοι από τους συνολικά
150 σε γαμήλιο γλέντι Το κρούσμα

0 ήταν μια γυναίκα που είχε
πρόσφατα ταξιδέψει στη Γερμανία
η οποία παρότι δεν είχε εμφανίσει
συμπτώματα λειτούργησε ως υπερ
μεταδότης

Για να διαπιστώσει δε κανείς τη
δυναμική πορεία του SARS-CoV-2 αρκεί

να συνυπολογίσει ότι θετικό στον
κορωνοϊό άτομο που ήταν στον γάμο
εντοπίστηκε στη Μαγνησία δηλαδή
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά

Παρ όλα αυτά το πάθημα δεν φαίνεται

να γίνεται μάθημα τουλάχιστον
50 άνθρωποι είχαν μολυνθεί στη διάρκεια

άλλου γάμου που είχε τελεστεί
μαζί με βάπτιση στους Αμπελόκηπους
Θεσσαλονίκης στις 25 Ιουλίου Οι περισσότεροι

από αυτούς εντοπίστηκαν
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

ωστόσο υπάρχει ένα κρούσμα
που εντοπίστηκε στην Πέλλα και άλλα
δύο στη Ρόδο

Στις αρχές Σεπτεμβρίου έγινε
γνωστό ότι ένας ακόμη γάμος στα
Χανιά αυτή τη φορά αποτέλεσε
εστία μόλυνσης για τουλάχιστον
έξι παρευρισκομένους Μάλιστα
ανάμεσά τους ήταν και ένας στενός
συγγενής ο οποίος παρουσίασε σοβαρές

επιπλοκές με αποτέλεσμα να
κριθεί αναγκαία η διασωλήνωσή του

Την ίδια ώρα οι επιπτώσεις των
πάρτι σε παραλίες μπαρ και κλαμπ
τις πρώτες εβδομάδες του Δεκαπε¬

νταύγουστου καταγράφονται στα
νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα
με την Αττική να έχει μετατραπεί σε
κόκκινη ζώνη εξαιτίας της επιστροφής

των εκδρομέων

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Οι επιστήμονες με
βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει

καταλήγουν ότι η περίπτωση
της χώρας μας αποτελεί μια μικρογραφία

της εξάπλωσης του ιού
σε όλο τον κόσμο

Ειδικότερα η χειμερινή τουριστική
σεζόν στην Ευρώπη αποτέλεσε
όπως όλα δείχνουν την εστία της
πανδημικής έκρηξης στη Γηραιά
Ηπειρο Σύμφωνα με εκτιμήσεις
της διευθύντριας του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

ECDC Dr Andrea Ammon
όταν γίνει ο απολογισμός της κρίσης
στην Ευρώπη για το πώς εξαπλώθηκε

σε αυτήν ο κορωνοϊός ως κομβικό
σημείο θα αναδειχθεί η επιστροφή
στις αρχές Μαρτίου των εκδρομέων
στις πατρίδες τους μετά τις διακοπές
για σκι στις ιταλικές και αυστριακές

Αλπεις όπου πολλοί άνθρωποι
συνωστίστηκαν σε περιορισμένους
χώρους όπως π.χ στις καμπίνες των
τελεφερίκ που μετέφεραν τους σκιέρ
στις πίστες στα βουνά

Ηταν τέλειες οι συνθήκες για
έναν τέτοιο ιό Είμαι αρκετά βέβαιη
ότι αυτό συνέβαλε στην ευρεία εξά
πλωσή του στην Ευρώπη είχε δηλώσει

χαρακτηριστικά

5 ερωτήσει απαντήσει για ιην αναστολή
ιων δοκιμών του εμβολίου ms Οξφόρδη

Γιατί σταμάτησαν οι δοκιμές του
εμβολίου της Οξφόρδης

Επειδή ασθένησε ένας από τους
εθελοντές που δοκίμαζαν το εμβόλιο

στη Βρετανία Πριν συνεχίσουν
επομένως οι ερευνητές θα πρέπει
να διαπιστώσουν εάν
η ασθένειά του συνδέεται

με το εμβόλιο
Σε κάθε περίπτωση
δεν πρόκειται για κάτι
ασυνήθιστο στις δοκιμές

εμβολίων σε
αυτό το εμβόλιο είναι
μάλιστα η δεύτερη φορά

που συμβαίνει Γι
αυτόν τον λόγο απαιτούνται πολύ
εκτεταμένες δοκιμές οι ειδικοί πρέπει

να αποκλείσουν την πιθανότητα
για κάποια σπάνια παρενέργεια

Πράγματι μια παρενέργεια που
εμφανίζεται

σε μια αναλογία ενός ατόμου

ανά 10.000 είναι πολύ δύσκολο
να εντοπιστεί στις αρχικές δοκιμές
ή σε λίγες χιλιάδες

Ξέρουμε για ποια ασθένεια πρόκειται

Λέγεται πως είναι εγκάρσια μυελίτιδα

αν και η AstraZeneca δεν το
επιβεβαιώνει Πρόκειται για νόσο
νευρολογικής φύσης αγνώστου
αιτιολογίας η οποία προκαλεί αλλοιώσεις

εντός του νωτιαίου μυελού
Η θεραπευτική αγωγή γίνεται με
στεροειδή ώστε να καταπολεμηθεί
η φλεγμονή η αλλοίωση ωστόσο
μπορεί να είναι μόνιμη Η εγκάρσια
μυελίτιδα έχει συνδεθεί και στο παρελθόν

με τον εμβολιασμό αλλά σε
πολύ σπάνιες περιπτώσεις Σε μελέ

TheGuardian
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ SARAH BOSELEY

τη του 2018 η οποία βασίστηκε σε
δεδομένα τριάντα ετών από τις ΗΠΑ
αναφέρεται πως σε αυτό το διάστημα
νόσησαν από εγκάρσια μυελίτιδα
συνολικά 1 19 άτομα από τα οποία
τα 90 ήταν γυναίκες και τα 29 άνδρες

Ο αριθμός θεωρείται
μικρός σε σχέση με
τον συνολικό αριθμό
των εμβολιασθέντων
Περίπου οι μισοί από
τους ασθενείς είχαν
κάνει το εμβόλιο για
την ηπατίτιδα Β ενώ
σχεδόν όλοι εκδήλωσαν

την ασθένεια τις
πρώτες εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό

τους

Πώς θα επηρεάσει αυτή η εξέλιξη
τις δοκιμές

Οι ερευνητές θα εξετάσουν λεπτομερώς
το ιστορικό το ασθενούς αλλά

και άλλα στοιχεία που σχετίζονται
με την ίδια την ασθένεια ώστε να
διαπιστώσουν εάν υπάρχει κάποιος
συσχετισμός Στο μικροσκόπιο θα
μπει ακόμη η δόση του εμβολίου
που έλαβε ο ασθενής καθώς και η
γενικότερη κατάσταση της υγείας
του Εάν κάποιος από αυτούς τους
παράγοντες εξηγήσει την εκδήλωση
της ασθένειας τότε σημαίνει πως δεν
υπάρχει κίνδυνος για τους υπόλοιπους

εθελοντές Οι ερευνητές που
συμμετέχουν στις δοκιμές άλλων
εμβολίων εννέα δοκιμάζονται σε
αυτήν την τρίτη φάση θα λάβουν
ασφαλώς υπόψη τους το περιστατικό
για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων
κρουσμάτων

Είναι αυτό αποτέλεσμα της
κούρσας για το εμβόλιο

Πιθανότατα όχι Αν και οι δοκιμές
ξεκίνησαν σε χρόνο ρεκόρ δόθηκε
πολύ μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια
και με όλους τους προβολείς στραμμένους

πάνω τους είναι απίθανο οι
ερευνητές ή οι φαρμακοβιομηχανίες
να κάνουν εκπτώσεις στη δουλειά
τους Αυτό θα μπορούσε να γίνει
εάν οι δοκιμές διαρκούσαν χρόνια
αντί για μερικούς μήνες

θα υπάρξουν άλλες επιπτώσεις
Δεδομένης της πολύ μεγάλης προσοχής

που έχει δοθεί στις δοκιμές
εμβολίων για τον Covid-19 είναι
πιθανό η αναστολή των δοκιμών να
προκαλέσει τη δυσπιστία της κοινής
γνώμης Σε προηγούμενες δοκιμές
εμβολίων δεν είχαμε καν ασχοληθεί

με διακοπές αυτού του είδους
επειδή δεν ήμασταν αντιμέτωποι με
κάποια πανδημία και τους κινδύνους
που συνεπάγεται αυτή για την παγκόσμια

υγεία Η αναστολή αυτή θα
γίνει φυσικά βούτυρο στο ψωμί των
κινημάτων κατά του εμβολιασμού
που δεν έχουν σταματήσει να μιλούν
για τους υποτιθέμενους κινδύνους
του εμβολίου φτάνοντας στο σημείο
να λένε πως είναι καλύτερα για τους
υγιείς ανθρώπους να νοσήσουν από
τον Covid-19 και να αναρρώσουν
Αυτή όμως δεν είναι απαραίτητα μια
ασφαλής οδός Οπως ξέρουμε σε
σπάνιες περιπτώσεις νέοι και κατά

τα φαινόμενα υγιείς άνθρωποι
μπορεί να νοσήσουν βαριά από τον
κορωνοϊό με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

για την υγεία τους

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

Γιατί είναι θειικό εξέλιξη
ιο πάγωμα ίων κλινικών δοκιμών

1ΕΚΑΝΗΣΑ

Το
πάγωμα των κλινικών δοκιμών του εμβολίου

της Οξφόρδης είναι μία θετική εξέλιξη δηλώνει
στα ΝΕΑ ο καθηγητής Φαρμακολογίας στην

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής
στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
του ΙΤΕ Αχιλλέας Γραβάνης Και αυτό διότι αναδείχθηκε
εμπράκτως και με τον πλέον ισχυρό τρόπο ότι τα εμβόλια

όταν θα τα έχουμε θα είναι ασφαλή
Η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σοβαρή και αυστηρή
και δεν θα επιτραπεί κατ ουδένα τρόπο ούτε από

τις φαρμακευτικές εταιρείες αλλά ούτε και από τους
ρυθμιστικούς φορείς να δοθεί άδεια κυκλοφορίας σε
ένα εμβόλιο που πιθανόν να προκαλέσει πρόβλημα
συνεχίζει

Αλλωστε όπως υπογραμμίζει υπάρχουν ασφαλιστικές
δικλίδες που εξασφαλίζουν την αναγκαία διαφάνεια Σε
κάθε κλινική δοκιμασία υπάρχει μία ανεξάρτητη επιτροπή
Data and Safety Monitoring Committee που ελέγχει

ανά πάσα στιγμή την πρόοδο της κλινικής δοκιμής
έχοντας τη δυνατότητα να τη διακόψει Απαρτίζεται από
επιστήμονες κλινικούς και φαρμακολόγους και τα μέλη

ορίζονται από ρυθμιστικούς οργανισμούς ΕΜΑ FDA
Εντούτοις η αναστολή των κλινικών δοκιμών του εμβολίου

της Οξφόρδης αποκαλύπτει τους παράγοντες Χ
που μπορούν να ανατρέψουν τις αισιόδοξες εκτιμήσεις
για εμβόλιο εντός του έτους Το πιθανότερο είναι να
έχουμε εμβόλιο τέτοια εποχή του χρόνου και μάλιστα
όχι ένα αλλά περισσότερα Παρ όλα αυτά και έως τότε
θα έχουμε άλλα όπλα για να αντιμετωπίσουμε την
πανδημία εξηγεί ο Αχιλλέας Γραβάνης

Εν τω μεταξύ ερωτώμενος για το πρόβλημα υγείας
που εμφάνισε ο εθελοντής ο καθηγητής σημειώνει ότι
εφόσον πρόκειται για εγκάρσια μυελίτιδα θα πρέπει να

διασαφηνιστεί εάν αυτή η κατάσταση ήταν προϋπάρχουσα
στο βιολογικό υπόστρωμα του συγκεκριμένου

εθελοντή και απλά η διέγερση του ανοσοποιητικού
συστήματος με το εμβόλιο το ανέδειξε πιο νωρίς Είναι

γεγονός ότι οι ιογενείς ή οι μικροβιακές λοιμώξεις
αναδεικνύουν τέτοια προβλήματα Ενα μεγάλο μέρος
χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθείς και δεν γνωρίζουμε ποια
είναι η φυσιοπαθολογία της διαδικασίας αυτής

ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
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