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ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ Γ.Γ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινά από
σήμερα και θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, η
ενημέρωση με θέμα το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για την
COVID-19.
Η ενημέρωση θα γίνει από την Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής και
Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον
Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μαρία Θεμιστοκλέους.
Κυρία Θεοδωρίδου, έχετε το λόγο.
Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ: Καλησπέρα σε όλους. Στην Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών έχω την τιμή να συνεργάζομαι με καταξιωμένους και
εξειδικευμένους επιστήμονες σε διάφορους τομείς των λοιμώξεων ή και των
εμβολίων.
Η Εθνική Επιτροπή γνωματεύει και σε όλες τις περιπτώσεις βασίζεται
στην επιστημονική τεκμηρίωση. Οι εμβολιασμοί για την πρόληψη των
λοιμωδών νοσημάτων είχε την πιο σημαντική επίδραση στην υγεία και την
ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.
Επιδημίες όπως της ευλογιάς, της πολιομυελίτιδας, της διφθερίτιδας
αποτελούν πλέον παρελθόν. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο σώζονται 2 έως 3 εκατομμύρια ζωές.
Πραγματικά τα εμβόλια σώζουν ζωές.
Το 2020 ξεκίνησε με μία απρόβλεπτη, αναπάντεχη απειλή για την
ανθρωπότητα: την επιδημία του κορονοϊού. Όμως, στο τέλος περιμένει η
ελπίδα και η ελπίδα είναι το εμβόλιο.
Σε ταχύτατο χρονικό διάστημα, σε σύγκριση με το χρόνο που
απαιτείτο για την παρασκευή προηγουμένων εμβολίων, παλαιότερων
εμβολίων, επετεύχθη η παρασκευή νέων εμβολίων για τη νόσο Covid.
Ο λόγος για τον οποίο έχουμε γρήγορα εμβόλια στα χέρια μας για να
χρησιμοποιήσουμε, οφείλεται στη χρησιμοποίηση και την εξέλιξη της
βιοτεχνολογίας, στην ιδανική, θα έλεγα, συνεργασία πολλών ερευνητικών
κέντρων και φυσικά στην πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση.

Μόλις πριν ένα μήνα δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των
μελετών για εμβόλια, τα οποία σταδιακά θα έρθουν και στη χώρα μας. Τα
εμβόλια, όπως γνωρίζετε, αξιολογούνται από ανεξάρτητες διεθνείς ομάδες,
οργανώσεις, όπως ο FDA, ο EMA, οι οποίοι βάσει ορισμένων κριτηρίων,
φθάνουν μετά από πολύ αυστηρή διερεύνηση όλων των στοιχείων και των
κλινικών μελετών στην έγκριση των εμβολίων.
Τα εμβόλια για να εγκριθούν πρέπει να πληρούν τρεις βασικές
προϋποθέσεις: την ασφάλεια, την ανοσογονικότητα και την
αποτελεσματικότητα. Δηλαδή να μην έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, να
αυξάνουν τα αντισώματα τα προστατευτικά για το άτομο και να προσφέρουν
και την προστασία του εμβολιαζόμενου όταν εκτεθεί στη νόσο.
Το πρώτο εμβόλιο που έρχεται και ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες,
Αμερική και Ευρώπη, αλλά θα έρθει και στη χώρα μας, είναι το εμβόλιο
της Pfizer-BioΝTech.
Το εμβόλιο αυτό έχει παρασκευαστεί με τη μέθοδο m-RNA. Πολλούς
τους φαίνεται περίεργο ότι είναι μία νέα τεχνική. Νέα τεχνική αλλά όχι παλιά
έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το μόριο
του m-RNA για τη μεταφορά της γενετικής πληροφορίας, της πρωτεΐνης της
ακίδας του ιού στο ανθρώπινο κύτταρο, ούτως ώστε να δοθεί σε αυτό το
μικρό εργοστάσιο του οργανισμού μας το ερέθισμα να παράγει και να
προκαλέσει την ανοσιακή αντίδραση και την παραγωγή αντισωμάτων.
Θα πρέπει να τονίσω ότι επειδή έχουν ακουστεί πολλά, ότι το mRNA δεν μεταφέρει τον ιό και επιπλέον δεν έχει καμία επίδραση
στο DNA του κυττάρου.
Αυτά είναι σημαντικές πληροφορίες για να δεχθούμε ότι αυτό το
εμβόλιο με την πρόσφατη δημοσίευση στο πιο έγκριτο περιοδικό της
Ιατρικής, το New England Journal of Medicine, δείχνει ότι έχει μεγάλη
ασφάλεια, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ανάλογες με τις ανεπιθύμητες
ενέργειες που παρουσιάζονται στα συνήθη εμβόλια, που κυρίως οι
παιδίατροι γνωρίζουμε, δημιουργεί υψηλό τίτλο αντισωμάτων ακόμη και σε
προχωρημένες ηλικίες και η αποτελεσματικότητά του ξεπερνά το 94%.
Είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε μια σημαντική
πρωτοβουλία, να συντονίσει την προμήθεια των εμβολίων στις χώρες- μέλη,
με βάση την ισοτιμία.
Έτσι, ήταν εξ’ αρχής γνωστό ότι τα εμβόλια που θα διατίθεντο σε κάθε
χώρα δεν θα ήταν ικανά να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες του
πληθυσμού. Θα υπήρχε επομένως μια ασταθειακή διαθεσιμότητα των
εμβολίων, που υπαγορεύει σε κάθε Κράτος να κάνει και την
προτεραιοποίηση για τους πληθυσμούς που θα εμβολιάσει.
Στο θέμα της προτεραιοποίησης δεν νομίζω ότι υπάρχουν
σημαντικές διαφορές από κράτος σε κράτος. Στηρίζεται η προτεραιοποίηση,
βέβαια, στα δεδομένα της επιδημίας, στον κίνδυνο για σοβαρή νόσο ή και
θάνατο και στον κίνδυνο από μια διαρκή έκθεση στον ιό.

Έτσι, στη χώρα μας, όπως ίσως έχετε, ακούσει η πρώτη ομάδα που
θα εμβολιαστεί είναι οι μαχητές της πρώτης γραμμής, οι ήρωες μας οι
καθημερινοί, οι υγειονομικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή έκθεση στον ιό,
επομένως σε έναν κίνδυνο που είναι υπερτριπλάσιος σε σύγκριση με το
γενικό πληθυσμό.
Θα ακολουθήσουν τα άτομα μεγάλης ηλικίας τα οποία φιλοξενούνται
σε δομές, όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας ή κλειστές δομές χρονίως πασχόντων
και ατόμων με άλλα προβλήματα.
Η επόμενη σειρά που προβλέπεται, οι πρώτοι που προβλέπεται να
αρχίσουν τον εμβολιασμό, είναι οι αγαπημένοι μας άνθρωποι ηλικίας άνω
των 85 ετών. Είναι κατανοητό, ότι όσο περισσότερο εμβόλιο έρχεται στη
χώρα μας τόσο αυτές οι διαβαθμίσεις και οι συστάσεις για τους
εμβολιασμούς μπορούν να τροποποιούνται.
Αυτό που πρέπει όλοι να κρατήσουμε, είναι ότι και όταν έρθει η
στιγμή και εμβολιαστούμε, το πρόβλημα δεν τελειώνει. Έχει γίνει ένα
τεράστιο βήμα, αλλά προσοχή. Συνεχίζουμε να φοράμε τις μάσκες, να
κρατάμε τις αποστάσεις, να τηρούμε την υγιεινή των χεριών μας. Αισιοδοξία
ναι, εφησυχασμός όχι.
Η Επιστήμη μάς έκανε ένα πολύτιμο δώρο: το εμβόλιο. Οφείλουμε,
λοιπόν, κι εμείς να το σεβαστούμε και να δείξουμε και υπομονή και χαρά
που μας δόθηκε.
Ευχαριστώ και θα είμαι στην διάθεση σας για ερωτήσεις.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κυρία Θεοδωρίδου. Το λόγο έχει ο κύριος
Θεμιστοκλέους.
Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Μάριος
Θεμιστοκλέους και είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και έχω αναλάβει τον συντονισμό της μεγάλης αυτής
προσπάθειας, που ονομάζεται «Ελευθερία».
Η επιχείρηση «Ελευθερία» έχει στόχο να διασφαλίσουμε την ορθή
αποθήκευση και διανομή του εμβολίου, τη διοργανωμένη διενέργεια των
εμβολιασμών σε όλα τα σημεία της Πατρίδας μας.
Στην επιχείρηση εμπλέκονται πολλοί φορείς του ελληνικού Δημοσίου
και έχει ενεργοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κρατικού μηχανισμού,
για αυτό τις τελευταίες μέρες, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουμε
μετεγκατασταθεί στο κτίριο της Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να υπάρχει
καλύτερος συντονισμός.
Θα ήθελα εδώ να παρουσιάσω τα βήματα του εμβολιασμού. Κατ’
αρχάς έρχονται τα εμβόλια στην Ελλάδα. Τα εμβόλια θα αποθηκευτούν σε
ειδικούς, εξειδικευμένους χώρους οι οποίοι πληρούν όλες τις προδιαγραφές
για την αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων.
Η ελληνική Κυβέρνηση εξασφάλισε πέντε τέτοιους χώρους και τους
έχει ήδη εφοδιάσει με τα ψυγεία βαθιάς κατάψυξης τα οποία απαιτούνται.

Το ίδιο ισχύει και για τη διανομή. Οι εταιρείες που θα κάνουν την
διανομή των εμβολίων από τις αποθήκες στα εμβολιαστικά κέντρα είναι
πιστοποιημένες και εξειδικευμένες στην διανομή φαρμακευτικών
προϊόντων, έτσι ώστε να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές, από την
αποθήκευση μέχρι την διανομή στο εμβολιαστικό κέντρο.
Για τον όλο συντονισμό της αποθήκευσης, της διανομής και του
ελέγχου, αυτό το οποίο ονομάζεται εφοδιαστική αλυσίδα, αναλαμβάνει το
Υπουργείο το οποίο έχει την μεγαλύτερη εμπειρία στον εφοδιασμό, που
είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα συμμετάσχει και το ίδιο
στις μεταφορές σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας και στα
ακριτικά νησιά.
Στο πώς ο πολίτης θα εμβολιαστεί. Εδώ έχει ρόλο το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει ήδη αναπτύξει τις πλατφόρμες για το
κλείσιμο των ραντεβού, την πλατφόρμα για τη διενέργεια του εμβολιασμού
στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και το περίπλοκο πληροφοριακό σύστημα
δια του ελέγχου του εφοδιασμού, δηλαδή να δίνονται οι εντολές από τις
αποθήκες προς τα εμβολιαστικά κέντρα.
Τέλος, για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην ασφάλεια της
φύλαξης από τη στιγμή που τα εμβόλια θα περάσουν τα σύνορα της χώρας
μας, στις αποθήκες, στη διανομή και στα εμβολιαστικά κέντρα, υπεύθυνο
είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Πολιτική Προστασία.
Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια πρωτοφανή επιχείρηση, η
οποία παρουσιάζει αρκετά σημαντικές δυσκολίες όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες που θα πραγματοποιήσουν μαζικό
εμβολιασμό.
Είναι δεδομένο ότι στη πορεία θα προκύψουν δυσκολίες και θέματα.
Η δέσμευσή μας είναι ότι θα υπάρχει άμεση ενημέρωση με απόλυτη
διαφάνεια και με αποτελεσματικότητα θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε
δυσκολία.
Πάμε στο χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών. Πριν από λίγο, όπως
έχετε ήδη ενημερωθεί ή όποιοι δεν έχετε ενημερωθεί, έχει ολοκληρωθεί το
πρώτο στάδιο της έγκρισης. Έτσι λοιπόν, αναμένεται και η τελική έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 26 Δεκεμβρίου, την ίδια μέρα με τις
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραλάβουμε την πρώτη
μικρή παρτίδα εμβολίων από την εταιρεία Pfizer-BioΝTech, των 9.750
δόσεων.
Την επόμενη μέρα, 27 Δεκεμβρίου, θα διενεργηθούν οι πρώτοι
εμβολιασμοί στα Νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής: Στο Νοσοκομείο
Ευαγγελισμός, στο Νοσοκομείο Σωτηρία, στο Αττικό Νοσοκομείο, στο
Θριάσιο και στο Ασκληπιείο της Βούλας.
Την επόμενη μέρα, 28 Δεκεμβρίου, θα γίνει η διανομή προς τα
Νοσοκομεία αναφοράς, στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο ΑΧΕΠΑ, στο
Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και στην Πάτρα, έτσι ώστε να αρχίσουν οι

εμβολιασμοί στο υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων αυτών στις 29
Δεκεμβρίου.
Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα παραλάβουμε, εκτός απροόπτου, την
πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων της Pfizer 83.850 δόσεων. Οι παραδόσεις
των εμβολίων της Pfizer που αντιστοιχούν στον πληθυσμό μας, με βάση την
κεντρική ευρωπαϊκή συμφωνία, είναι να μας παραδοθούν έως το τέλος
Ιανουαρίου, 429.000 δόσεις και άλλες 333.450 δόσεις έως τέλος
Φεβρουαρίου.
Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε παραλάβει μόνο από τη μια
εταιρεία, τη Pfizer-BioNTech 1.265.550 δόσεις. Στις δόσεις αυτές,
αναμένεται να προστεθούν τον Ιανουάριο, από τη στιγμή που θα λάβουν
έγκριση, και από την εταιρεία Moderna και από την εταιρεία AstraZeneca.
Άρα είναι εμφανές, όσο προχωράμε και όσο περισσότερες εταιρείες
θα λαμβάνουν έγκριση, τόσο θα αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των
διαθέσιμων εμβολίων.
Η κατανομή των δόσεων και η διενέργεια των πρώτων εμβολιασμών
θα γίνει με βάση τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, που
μόλις ακούσατε από την Καθηγήτρια, την κυρία Θεοδωρίδου. Και
επισημαίνω και εγώ ότι οι υγειονομικοί μας και οι οίκοι ευγηρίας θα είναι στις
πρώτες ομάδες.
Στο ερώτημα που έχετε «Πότε θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί του
γενικού πληθυσμού», με βάση το μέχρι στιγμής προγραμματισμό για τις
παραδόσεις των δόσεων, αναμένεται η πλατφόρμα των ραντεβού να ανοίξει
στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να κλείνει ραντεβού κάποιος
πολίτης είναι είτε μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr, και εδώ θα ήθελα
να πω ότι από αύριο το site αυτό θα είναι σε λειτουργία και όλοι οι πολίτες
θα μπορούν εκεί να αντλούν πληροφορίες για τον εμβολιασμό, είτε μπορούν
μέσω φυσικών καναλιών, όπως παραδείγματος χάριν στο φαρμακείο της
γειτονιάς τους ή στα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη να μπορούν να
κλείνουν ραντεβού.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο εδώ στον τρόπο κλεισίματος των
ραντεβού, γιατί σε επόμενη ενημέρωσή μας θα γίνει αναλυτική παρουσίαση
του τρόπου που οι πολίτες θα μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού.
Θα κλείσω λέγοντας ότι η επιχείρηση «Ελευθερία», όπως την έχουμε
ονομάσει, είναι πράγματι η διαδικασία η οποία θα μας απελευθερώσει από
όλους τους περιορισμούς που ζήσαμε και ζούμε τους τελευταίους δέκα
μήνες.
Όπως όλοι μαζί ήμασταν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, έτσι και τώρα,
όλοι μαζί, υπεύθυνα και οργανωμένα θα προχωρήσουμε στον εμβολιασμό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κύριε Θεμιστοκλέους. Να περάσουμε σε
ερωτήσεις.

Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ: Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Γερμανία προχώρησε
σε συμφωνία με την Pfizer για επιπλέον 30 εκατομμύρια εμβόλια. Η Ελλάδα
γιατί δεν έχει κάνει μία ανάλογη συμφωνία, προκειμένου να λάβουμε
περισσότερα και ενδεχομένως νωρίτερα κάποια εμβόλια; Υπάρχει κάποιος
ανάλογος σχεδιασμός και για τη χώρα μας;
Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Ευχαριστώ πολύ. Η επίσημη ενημέρωση που
έχουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγο, μιλάει μόνο για
κοινή προμήθεια εμβολίων, όπως και η ίδια η συμφωνία προβλέπει μόνο
κοινή προμήθεια εμβολίων και αυτό είναι κάτι που εμείς σαν χώρα και το
επικροτούμε και το θέλουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός
μεταξύ την Κρατών.
Και θα ήθελα να επισημάνω εδώ, ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση
ενεργοποίησε τη ρήτρα για αγορά επιπλέον 100.000.000 δόσεων από
την Pfizer-BioNTech.
Ε. ΦΟΥΣΕΚΗ: Γνωρίζουμε ότι στις 27 Δεκεμβρίου ξεκινάει η πρώτη φάση
εμβολιασμού. Μας είπατε το χρονοδιάγραμμα τόσο για την προμήθεια, όσο
και για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Πότε αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία; Ο πολίτης θα έχει δικαίωμα επιλογής
εμβολίου; Ο εμβολιασμός θα γίνεται από γιατρό ή με παρουσία γιατρού;
Μετά τον εμβολιασμό, θα υπάρχει ιατρική παρακολούθηση για τυχόν
παρενέργειες και πού θα γίνεται αυτός;
Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο εμβολιασμός θα γίνεται
στα οργανωμένα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα έχουν και γιατρό και
νοσηλεύτρια, επομένως στην πρώτη ερώτηση η απάντηση είναι, ναι θα είναι
υπό την ιατρική εποπτεία ο εμβολιασμός.
Για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, τις ήπιες, έχει προβλεφθεί
χρόνος γύρω στα 15 λεπτά και χώρος αναμονής των ατόμων που θα
εμβολιαστούν.
Εάν η δημοσιογράφος εννοεί το συνολικό χρόνο να εμβολιαστεί όλος
ο πληθυσμός, αυτό και με ό,τι ακούσαμε από τον κύριο Θεμιστοκλέους, θα
εξαρτηθεί από τον αριθμό των εμβολίων που θα έχουμε, δηλαδή από τη
ροή των εμβολίων.
Δυνατότητα εμβολιασμών υπάρχει. Εμβόλια θέλουμε και την
οργάνωση και την αποδοχή των εμβολίων από τον κόσμο.
Ν. ΒΕΡΓΟΥ: Κυρία Θεοδωρίδου, τι δεδομένα έχει η επιστημονική κοινότητα
για τη μετάλλαξη του ιού που εντοπίστηκε στην Αγγλία; Δικαιολογείται ο
πανικός που έχει προκληθεί; Γιατί ανησυχεί αυτή η μετάλλαξη; Τα
ερωτήματα του κόσμου είναι πολλά, πώς τον καθησυχάζετε; Κύριε
Θεμιστοκλέους, όσοι έχουν νοσήσει δεν θα κάνουν το εμβόλιο; Αφορά όλες
τις περιπτώσεις; Έχετε προβλέψει στο σχεδιασμό τεστ αντισωμάτων για

αυτούς που έχουν νοσήσει, αλλά και για όσους χρειάζεται να κάνουν το
εμβόλιο για να επιβεβαιώνεται η παραγωγή αντισωμάτων; Ένα τέτοιο τεστ
θα συνταγογραφείται και θα καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ;
Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ: Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις που
αφορούν τον εμβολιασμό, αρχίζοντας από την δεύτερη ερώτηση της
δημοσιογράφου, που ρωτάει αν εμβολιάζουμε τα άτομα τα οποία νοσούν
από Covid.
Ναι, υπάρχει σύσταση να εμβολιάζονται διότι τα δεδομένα μας, οι
γνώσεις μας για τη διάρκεια της ανοσίας, είναι ελλιπή και σε πολλά άλλα
λοιμώδη νοσήματα ο εμβολιασμός προσφέρει επιπρόσθετη προστασία.
Επομένως, ένα άτομο το οποίο έχει νοσήσει, δεν πρέπει να θεωρείται
ότι δεν είναι πλέον επίνοσο και καλό είναι να εμβολιαστεί. Το τεστ των
αντισωμάτων δεν προσφέρει κάτι, δηλαδή το να ελέγξει κάνεις τα
αντισώματα, διότι έχουν ένα χρόνο ζωής που μπορεί να είναι βραχύς και
άρα η ανίχνευσή τους δεν δίνει δηλαδή το πιστοποιητικό ότι το άτομο αυτό
είναι άνοσο, όπως είπα και προηγουμένως. Στο θέμα της ανοσίας έχουμε
να μάθουμε πολλά με τη μελέτη και την εξέλιξη και των δεδομένων από όλες
τις χώρες.
Το πρώτο ερώτημα αφορούσε το στέλεχος. Ναι, θα ήταν περίεργο να
μη γίνει σήμερα μία ερώτηση σχετικά με το στέλεχος, όπου όλη η
ανθρωπότητα ασχολείται με αυτήν την μετάλλαξη.
Θα πρέπει όμως να θυμίσουμε ότι ο ιός του κορονοϊού, είναι ένας
ιός μεγάλος, έχει 3.000 βάσεις, επομένως είναι ένας ιός που οι μεταλλάξεις
που συμβαίνουν, δεν είναι κάτι το ασύνηθες.
Παρακολουθούνται όλες οι μεταλλάξεις. Δεν φαίνεται από τις πρώτες
πληροφορίες και από την Αγγλία και από άλλα Κράτη που μελετούν, που
έχει πάει ο ιός, να είναι καθοριστικός για την αποτελεσματικότητα του
εμβολίου.
Δεν γνωρίζουμε καν και αν ισχύει αυτή η ιδιότητα που του αποδίδουν,
περί μεγαλύτερης μεταδοτικότητας. Πάντα υπάρχει μία παρακολούθηση.
Δεν υπάρχει όμως φόβος, ούτε σχέδιο για αλλαγή των προγραμματισμένων
εμβολιασμών.
Β. ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ: Το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού αλλάζει
τον εμβολιαστικό σχεδιασμό; Υπάρχουν σκέψεις για μετάθεση της
ημερομηνίας έναρξης των εμβολιασμών στην Ελλάδα; Ποιο
είναι το plan B σε περίπτωση που τα εμβόλια που έχουν ήδη
παρασκευαστεί αποδειχθούν πως δεν είναι αποτελεσματικά απέναντι στη
νέα μετάλλαξη;
Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ: Νομίζω αν το συνδέσουμε με την προηγούμενη
ερώτηση που εν μέρει απάντησα, και η παρούσα μετάλλαξη δεν πρόκειται
να επηρεάσει το θέμα του εμβολιασμού, άρα δεν υπάρχει σχέδιο plan B.

Εκείνο όμως που υπάρχει σαν γνώση, είναι ότι ένα από τα
πλεονεκτήματα αυτών των νέων εμβολίων, είναι ότι μπορεί πολύ εύκολα να
αναπροσαρμοστούν σε περιπτώσεις μεταβολών, όπως στις γενετικές αυτές
μεταλλάξεις.
Ν. ΜΟΥΛΟΥ: Σήμερα η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών
Αττικής ενόψει της έναρξης των εμβολιασμών, ζήτησε εκ νέου την άμεση
ενίσχυση των Νοσοκομείων, σημειώνοντας μάλιστα ότι ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό μεταφέρεται από την Αττική στη Βόρεια Ελλάδα. Με την πίεση
στο σύστημα Υγείας να παραμένει μεγάλη και πολλούς γιατρούς και
νοσηλευτές να νοσούν από κορονοϊό, πώς και από ποιους θα στελεχωθούν
τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα της χώρας; Επαρκεί το προσωπικό των
Νοσοκομείων ή θα γίνουν νέες προσλήψεις;
Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχει προβλεφθεί πώς
θα γίνει η στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων. Και εδώ θα ήθελα να πω,
το έχετε ξανακούσει αλλά το τονίζω, ότι το Ε.Σ.Υ. έχει ενισχυθεί με 7.000
άτομα, γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό. Έχουμε 900 μόνιμους
γιατρούς που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν προσληφθεί από επιλογές στα
Συμβούλια Κρίσης, 400 άλλους μόνιμους γιατρούς, οι 200 είναι στις
Μονάδες, ολοκληρώνεται η πρόσληψή τους. Και όπως ο Πρωθυπουργός
δεσμεύτηκε, ότι 4.000 νοσηλευτές θα νομιμοποιηθούν μετά από
μοριοδότηση.
Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει προβλεφθεί πώς θα γίνει η
στελέχωση στα εμβολιαστικά κέντρα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λόγω της ημέρας των Χριστουγέννων την προσεχή
Παρασκευή, η ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον Επίκουρο Καθηγητή και μέλος
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, θα πραγματοποιηθεί
αύριο, Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ: Καλά Χριστούγεννα.
Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.

