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κρίσιμο διάστημα, που πρέπει να αξιοποιηθεί 
για να προετοιμαστούμε κατάλληλα. «Ο δείκτης 
θετικότητας αναμένεται να πέσει κάτω από 1,5 
μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι, λοιπόν, σημαντι-
κό να εκμεταλλευτούμε αυτό το παράθυρο μέ-
χρι την έλευση του νέου κύματος, για να θω-
ρακίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα 
του πληθυσμού με την αναμνηστική δόση, αλ-
λά και να πάρουμε μέτρα που θα περιορίσουν 
τη διασπορά του νέου στελέχους», εξηγεί. Πα-
ράλληλα, ο Ν. Θωμαΐδης εκτιμά ότι έως τα τέ-
λη Ιανουαρίου η «Ομικρον» θα έχει σημαντι-
κή δυναμική και θα οδηγεί πλέον στο πέμπτο 
επιδημικό κύμα. «Ηδη έχει ξεκινήσει η διασπο-
ρά της σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως 
-για παράδειγμα- στην Κρήτη, όπου έχουν κα-
ταγραφεί τα περισσότερα κρούσματα της νέ-
ας μετάλλαξης, ενώ συγχρόνως φαίνεται μια 
αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα», κατα-
λήγει ο καθηγητής. 

Η εορταστική περίοδος δημιουργεί ιδανικές 
συνθήκες για την εξάπλωση της νέας μετάλλα-
ξης. Για τον λόγο αυτόν, οι περισσότερες χώ-
ρες της Ευρώπης έχουν ήδη λάβει μέτρα κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης, σε συνδυασμό 
με την επιτάχυνση των εμβολιασμών. Ο κα-
θηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης εκτι-
μά ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να 
κινηθεί και η χώρα μας: «Η μετάλλαξη ‘‘Ομι-
κρον’’ αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και ακόμα δεν 
ξέρουμε το πλήρες προφίλ του νέου στελέχους, 
δηλαδή σε τι βαθμό προκαλεί βαριά νόσο και 
σε ποιους ασθενείς», λέει και προσθέτει ότι εί-
ναι ανησυχητικό πως το νέο κύμα θα ξεκινή-
σει πριν να κοπάσει το προηγούμενο. «Γι’ αυ-
τούς τους λόγους καθίσταται επιτακτική η λή-
ψη μέτρων, όπως είναι η παράταση των σχο-
λικών διακοπών, το αυξημένο τέστινγκ και η 
μη πρόσβαση όσων δεν έχουν κάνει την τρί-
τη δόση στους χώρους ψυχαγωγίας», καταλή-
γει ο Ν. Τζανάκης.

Γιώργος Ατσαλάκης

 ΕξαιρΕτικα μΕταδοτική, 4-5 φορές πε-
ρισσότερο από τη «Δέλτα», γεγονός που μπο-
ρεί να προκαλέσει έκρηξη στον αριθμό των νο-
σηλειών αλλά και των θανάτων στη χώρα μας, 
είναι η μετάλλαξη «Ομικρον», σύμφωνα με τα 
επιστημονικά στοιχεία από τη Νότια Αφρική, 
αλλά και από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δα-
νία, που επεξεργάστηκε το Εργαστήριο Ανά-
λυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης, με επικεφαλής τον αναπλη-
ρωτή καθηγητή Γιώργο Ατσαλάκη. 

Στην έκθεση που παρουσιάζει η Realnews, η 
επιστημονική ομάδα, προκειμένου να εκτιμή-
σει την επικινδυνότητα της μετάλλαξης «Ομι-
κρον», ανέλυσε δεδομένα για τη μεταδοτικό-
τητα, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Τα 
αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα 
ανησυχητικά, καθώς κάνουν λόγο για τετραπλα-
σιασμό των νοσηλειών στη χώρα μας σε περί-
πτωση που επικρατήσει η νέα μετάλλαξη, ενώ 
ήδη στη Νότια Αφρική, μέσα σε δύο εβδομά-
δες, καταγράφεται διπλασιασμός των θανάτων. 
Παράλληλα, παρουσιάζεται και η εκτίμηση για 
ραγδαία αύξηση των επιδημικών δεικτών με-
τά την εορταστική περίοδο. «Ενα απότομο χει-
μερινό κύμα φαίνεται αναπόφευκτο», σημειώ-
νεται στην έκθεση του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η διαπίστωση 
ότι ακόμα και ο εμβολιασμός του 90% του ελ-
ληνικού πληθυσμού δεν θα είναι αρκετός για 
να αναχαιτιστεί η «Ομικρον», ωστόσο η τρίτη 
δόση φαίνεται ότι προστατεύει κατά 90% από 
τον κίνδυνο θανάτου άτομα άνω των 50 ετών. 
Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο ότι η νέα πα-
ραλλαγή δείχνει να έχει από 3 έως και 8 φο-
ρές περισσότερες πιθανότητες να προσβάλει 
άτομα που έχουν νοσήσει ή που έχουν εμβο-
λιαστεί με δύο δόσεις.  

Τα στοιχεία 
«Στην Αγγλία το 20% των περιπτώσεων κορω-
νοϊού προέρχεται από την ‘‘Ομικρον’’, όπου 
σε μερικές ημέρες αναμένεται να κυριαρχή-
σει, ενώ στη Δανία η ‘‘Ομικρον’’ ανευρίσκε-
ται στο 10% των περιπτώσεων», αναφέρει η 
έκθεση του Γ. Ατσαλάκη. 

Την ίδια στιγμή, όσον αφορά τη νοσηρό-
τητα, στην επαρχία Γκαουτένγκ της Νότιας 
Αφρικής οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξή-
θηκαν κατά 75% σε 4 ημέρες, καθώς πλησιά-
ζουν προς το καλοκαίρι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 
περίπου 10 περιπτώσεις «Ομικρον» έχουν ει-
σαχθεί στα νοσοκομεία και στη Δανία το 1%. 
«Επειδή πρόσφατα διαγνώστηκε η ‘‘Ομικρον’’, 
δεν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος για να φα-
νούν οι πραγματικές εισαγωγές για νοσηλεία», 
σχολιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πο-
λυτεχνείο Κρήτης. 

Από την έρευνα προκύπτει ότι στις παραπά-
νω χώρες, όπου η «Ομικρον» εξαπλώνεται με 
ταχείς ρυθμούς, έχουν προσβληθεί κυρίως οι 
ηλικίες 20-29 ετών. Κατ’ επέκταση, αναμένε-
ται πολύ μεγαλύτερη αύξηση των νοσηλευό-
μενων σε περίπτωση προσβολής ατόμων ηλι-
κίας άνω των 50 ετών, κυρίως σε χώρες με με-
γάλο αριθμό ανεμβολίαστων και καθώς εισερ-
χόμαστε στην «καρδιά» του χειμώνα. 
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Της Δήμήτρας Πανανού Θετικό θεωρείται το γεγονός ότι οι εμβολι-
ασμοί έχουν μειώσει τις εισαγωγές στα νοσο-
κομεία από το 8% των κρουσμάτων στο 2% σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Κάτι όμως που δεν ισχύει 
για την Ελλάδα. «Στη χώρα μας σήμερα, ο μέ-
σος εβδομαδιαίος αριθμός κρουσμάτων της 
‘‘Δέλτα’’ είναι 5.000 και οι μέσες εβδομαδιαίες 
εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι 393, δηλαδή 
το 7,86% των κρουσμάτων. Εάν προσομοιά-
ζαμε την ‘‘Ομικρον’’, που έχει ταχύτητα μετά-
δοσης 4-5 φορές μεγαλύτερη, με βάση την πα-
ρούσα κατάσταση, ο αριθμός των ημερήσιων 
αναγκών για νοσηλεία θα μπορούσε να ανέλ-
θει στους 1.572 ασθενείς, δηλαδή τετρατρα-
πλάσιοι από σήμερα», τονίζεται στην έκθεση. 

Θνησιμότητα
Σε ό,τι αφορά τη θνησιμότητα, που αποτελεί 
έναν σημαντικό δείκτη για την επικινδυνότητα 
της μετάλλαξης «Ομικρον», στη Νότια Αφρική, 
όπου κυριάρχησε τις τελευταίες δύο εβδομά-
δες, υπήρξαν διπλάσιοι εβδομαδιαίοι θάνα-
τοι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και 
προφανώς οι περισσότεροι εξ αυτών οφείλο-
νται στην «Ομικρον», σύμφωνα πάντα με την 
έκθεση του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

«Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε ήδη ο 
πρώτος θάνατος. Η χρονική υστέρηση μέχρι να 
εμφανιστούν οι θάνατοι διαρκεί περίπου τέσ-
σερις βδομάδες. Η θνησιμότητα θα εξαρτηθεί 
από τον αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκο-
μεία. Στη χώρα μας σήμερα ο εβδομαδιαίος μέ-
σος όρος ημερήσιων θανάτων είναι 90, δηλα-
δή το 23% των εισερχομένων στα νοσοκομεία 
ασθενών φεύγουν από τη ζωή», αναφέρεται. 

Σύμφωνα πάντα με τον Γ. Ατσαλάκη, τα δε-
δομένα δείχνουν ότι ακόμα και ο εμβολιασμός 
του 90% του πληθυσμού δεν θα είναι αρκετός 
για να αναχαιτιστεί η «Ομικρον», καθώς τα εμ-
βόλια δεν αποτρέπουν τη μετάδοση του ιού, αλ-
λά κυρίως προφυλάσσουν από βαριά νόσηση. 

Εως τώρα δεν υπάρχουν επαρκή δεδομέ-
να για τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τους 
θανάτους ανά ηλικία και ανάλογα με την κα-
τάσταση των εμβολιασμών. «Ομως, δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε να έρθουν τα δεδομέ-
να εκείνα που θα αποκαλύπτουν τις πραγματι-
κές απώλειες. Χρειάζεται δράση από τώρα, δι-

ότι η ταχύτητα μετάδοσης της ‘‘Ομικρον’’ εί-
ναι πολύ ανησυχητική. Τυχόν υψηλό ποσοστό 
των εισαγωγών και των θανάτων δεν θα μπο-
ρούν να τα διαχειριστούν τα νοσοκομεία, θα 
δημιουργήσει ανασφάλεια και θα οδηγήσει 
σε περαιτέρω απορρύθμιση της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, σε αύξηση των τιμών των προ-
ϊόντων κ.λπ.», τονίζει ο Γ. Ατσαλάκης, προσθέ-
τοντας ότι «τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν 
ότι, κάθε φορά που ένα κύμα της πανδημίας 
τίθεται υπό έλεγχο, μια νέα μετάλλαξη εμφα-
νίζεται και δημιουργεί νέο κύμα».

νΟσηλειεσ 
Η έκθεση του Πολυτεχνείου 
Κρήτης κάνει λόγο για 
τετραπλασιασμό των νοσηλειών 
στη χώρα μας σε περίπτωση που 
επικρατήσει η νέα μετάλλαξη
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δόση σε εμβολιαστικό
κέντρο της Αττικής


