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Αντίστροφη μέτρηση

«Κλείδωσε» η τρίτη δόση
Μετά τις 25 Σεπτεμβρίου
ανοίγει η πλατφόρμα για
τους επαναληπτικούς
εμβολιασμούς.
Η αρχή θα γίνει με τους
υγειονομικούς και τους
πολίτες άνω των 80 ετών.
Ποιες ηλικιακές και
επαγγελματικές ομάδες
θα ακολουθήσουν

Εμβολιασμοί
στο προαύλιο
του Ιερού
Ναού Παναγίας
Αρχανών στην
Κρήτη

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ
g.siadimas@realnews.gr

Ξ

εκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού με την
τρίτη δόση, που αφορά τους πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω.
Αν και η αρχή θα γίνει τις επόμενες ώρες με
τους ανοσοκατεσταλμένους συμπολίτες μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επεκταθεί και σε άλλες ηλικιακές ή επαγγελματικές ομάδες, με τον
χρόνο εμβολιασμού των συγκεκριμένων ομάδων να προγραμματίζεται ακόμα και για την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και μετά.
Αλλωστε, η κατάθεση του φακέλου της Pfizer
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, με
κύριο αίτημα την ενισχυτική δόση με το εμβόλιό της για την περαιτέρω αντιμετώπιση της
μετάλλαξης «Δέλτα», έχοντας ως βάση τις κλινικές δοκιμές και τα επιστημονικά δεδομένα,
ανοίγει ακόμα περισσότερο τον δρόμο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα της
Pfizer κατατέθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, η απάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων αναμένεται μέχρι τις 20 με 25 Σεπτεμβρίου και όλα δείχνουν πως θα είναι θετική, όπως
έγινε και στην Αμερική.
Αυτό σημαίνει ότι από εκεί και πέρα θα μπορεί να επεκταθεί και τυπικά ο εμβολιασμός με
την τρίτη δόση, ενώ μπορεί να έρθει ακόμα νωρίτερα εάν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Εξάλλου και
ο εμβολιασμός των ατόμων που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες και ξεκινά μέσα στην εβδομάδα έχει στηριχθεί και σε μελέτες που διεξήχθησαν στη χώρα μας, όπως, για παράδειγμα, στο

Ωνάσειο για τους μεταμοσχευμένους.
Το μεγάλο, όμως, ερώτημα σε αυτή τη φάση είναι ποιοι θα κάνουν την τρίτη
δόση, την αναμνηστική όπως τη χαρακτηρίζουν οι γιατροί, εκτός από τους ανοσοκατεσταλμένους συμπολίτες μας.
f Θα αφορά όλους όσοι έχουν εμβολιαστεί;
f Θα αφορά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι που λόγω
ηλικίας έχουν μειωμένη ανοσιακή απόκριση από τον εμβολιασμό;
f Θα αφορά εργαζομένους συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, όπως
οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, που ξεκίνησαν να εμβολιάζονται από
τους πρώτους τον Ιανουάριο του 2021 και έχουν περάσει 8 μήνες από τη δεύτερη δόση του εμβολίου;
Στο υπουργείο Υγείας και στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξετάζουν όλα
τα δεδομένα και υπάρχει ενδεχόμενο μετά τις ευπαθείς ομάδες η τρίτη δόση να
αφορά τους υγειονομικούς. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές αλλά και το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων έχουν κάνει το εμβόλιο από τις αρχές του χρόνου και
πλέον μπορεί να έχουν μειωθεί τα επίπεδα των αντισωμάτων και να χρειάζονται
ενίσχυση. Δεν περνά απαρατήρητο πως οι υγειονομικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, καθώς έρχονται σε επαφή με συμπολίτες μας που έχουν
νοσήσει. Μάλιστα, οι ίδιοι οι γιατροί, μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεών
τους, έχουν ήδη υποβάλει αίτημα και ζητούν να κάνουν την αναμνηστική δόση.
Από εκεί και πέρα, η τρίτη δόση θα αφορά και τους πολίτες ηλικίας 65 ετών και
άνω. Αρχικά οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν από τους 80 ετών και άνω, θα συνεχιστούν με τους 70 και άνω και θα ακολουθήσουν οι 65 και άνω.
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Η κατάσταση με το θέμα του εμβολιασμού «κακοφόρμισε» και τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης είναι ενδείξεις «πύου» στον μηχανισμό λειτουργίας του συστήματος εμβολιασμού κυρίως, αλλά στην ουσία αναδεικνύουν ότι ο τρόπος λειτουργίας του δημόσιου τομέα δεν διασφαλίζει κανένα στεγανό ορθής διαχείρισης των θεμάτων που του ανατίθενται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό συνέβη επειδή μείναμε σε παρατεταμένη αδρανή κατάσταση, προσπαθώντας σχεδόν παρακαλετά να εμβολιαστεί ο κόσμος. Την ίδια στιγμή η μεθοδολογία προτροπής ήταν το «πείθομαι» από ορθολογικά επιστημονικά στοιχεία. Ωστόσο, είναι τοις πάσι γνωστό ότι ο Eλληνας «δεν πείθεται» παρά μόνο ή «εξαναγκάζεται» ή «φοβάται» ή κυρίως «εμπιστεύεται». Το θέμα
της εμπιστοσύνης, όμως, μετά από τόση χρονική ταλαι-

πωρία και βασανισμό, ενδέχεται να έχει χαθεί ή έχει γίνει
πολύ δύσκολο, συνεπώς έχει απομείνει το όχι χονδροειδές «τζαρτζάρισμα/υποχρεωτικότητα», δηλαδή μέτρα
που δείχνουν ότι, επειδή κινδυνεύουμε όλοι σε επικίνδυνα σημεία, ας «υπάρχουν» σε αυτά μόνο εμβολιασμένοι.
Σημειώνεται ότι τον υποχρεωτικό εμβολιασμό αποδέχεται το 27% των πολιτών, την υποχρεωτικότητα σε ειδικές κατηγορίες αποδέχεται το 29% (σύνολο 56%) και
το 41,5% δεν πιστεύει καθόλου στην υποχρεωτικότητα (Δ.Ξ./Δ.Α. 2,5%). Την ίδια στιγμή κατά της υποχρεωτικότητας είναι έντονα το ηλικιακό γκρουπ 35-54, οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και η Αδιευκρίνιστη Ψήφος. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες στους παραβάτες των διάφορων
φορέων που εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά.

Δηλαδή, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που
είχαμε και για την πρώτη δόση, που ξεκίνησε
με τους πιο ηλικιωμένους. Ο σχεδιασμός αφορά και τον εμβολιασμό με αναμνηστική δόση
και όσων βρίσκονται και σε δομές (εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι).
Στο βασικό ερώτημα εάν η τρίτη δόση αφορά και τις μικρότερες ηλικίες και ουσιαστικά τον
γενικό πληθυσμό, η απάντηση μάλλον θα δοθεί όταν το εμβόλιο πάρει οριστική έγκριση και
στην Ευρώπη (η Pfizer έχει πάρει έγκριση στις
ΗΠΑ μέσα στον Αύγουστο), χωρίς να αποκλείεται κάποιες χώρες να ξεκινήσουν και νωρίτερα. Ηδη στη Γαλλία και στη Γερμανία αποφάσισαν να εμβολιάσουν με τρίτη δόση τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και τους ηλικιωμένους ηλικίας 65 και άνω.

Μήνυμα
Από τη Δευτέρα οι 285.000 πολίτες που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες (μεταμοσχευμένοι ασθενείς, καρκινοπαθείς, άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα κ.ά.), ανεξαρτήτως ηλικίας, θα λάβουν
SMS στα κινητά τους για να προγραμματίσουν
το ραντεβού τους ή θα ενημερωθούν απευθείας για προτεινόμενα ραντεβού μέσω της άυλης
συνταγογράφησης όπου έχουν ήδη εγγραφεί.
Μάλιστα, η πλατφόρμα των ραντεβού ανοίγει από το πρωί της Τρίτης, κάτι που σημαίνει
πως η διαδικασία θα είναι άμεση και γρήγορη,
αφού υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια.
Εκτός από την Pfizer, αίτημα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την αναμνηστική δόση έχει κάνει ήδη και η Moderna, η οποία,
σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα κατέθεσε και τον δικό της φάκελο. Ετσι, μόλις ανάψει
το «πράσινο φως» ο Οργανισμός και για το εμβόλιο της Moderna, είναι σαφές ότι η τρίτη δόση θα γίνεται με εμβόλια mRNA, δηλαδή αρχικά με αυτό της Pfizer και σε δεύτερο χρόνο με
της Moderna. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία δόση
mRNA εμβολίου θα χορηγηθεί και σε άτομα που
έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου AstraZeneca ή
μία δόση εμβολίου Johnson & Johnson.

