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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Μ
ε νέα, πιο ενισχυμένα εμβόλια αναμέ-
νεται να μπει στη μάχη απέναντι στον 
κορωνοϊό το υπουργείο Υγείας από τις 

αρχές του φθινοπώρου. Μπορεί οι δείκτες όσο 
ανοίγει ο καιρός να πέφτουν και τα περιοριστι-
κά μέτρα να έχουν αρθεί ουσιαστικά, ωστό-
σο τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στους 
φθινοπωρινούς μήνες, εποχή κατά την οποία 
παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων, αφού 
ξεκινά ο συνωστισμός σε κλειστούς χώρους. 

Μπορεί να εκκρεμούν οι οριστικές αποφά-
σεις όσον αφορά το αν η τέταρτη δόση θα αφο-
ρά όλο τον γενικό πληθυσμό από τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο ή από τον Αύγουστο, που είναι το 
επικρατέστερο σενάριο, όμως οι εταιρείες προ-
χωρούν στην παρασκευή πιο αναβαθμισμένων 
εμβολίων. Ηδη δρομολογούν τα booster εμβό-
λια, που καλύπτουν και τις μεταλλάξεις και ειδι-
κότερα την Ομικρον.

Οπως το εμβόλιο, που -σύμφωνα με πληρο-
φορίες- ήδη τρέχει η Pfizer, η οποία αναμένε-
ται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες και επίση-
μα αίτημα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ-
μάκων. Αυτό σημαίνει πως, εάν όλα κυλήσουν 
ομαλά και λάβει την τελική έγκριση, από τα τέ-
λη Αυγούστου θα μπορεί να έρθει στη χώρα 
μας. Το ενισχυτικό αυτό εμβόλιο θα καλύπτει 
τις μεταλλάξεις Ομικρον.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Moderna, 
που σχεδιάζει να καταθέσει μέσα στο καλοκαί-
ρι φάκελο για εμβόλιο που θα καλύπτει τις με-
ταλλάξεις Ομικρον και Βήτα (αφρικανική). Θα 
ακολουθήσει η Sanofi με δικό της booster εμ-
βόλιο, ενώ στο παιχνίδι θα μπει και η Novavax 
με το πρωτεϊνικό εμβόλιο. 

Η τέταρτη δόση 
Αυτό σημαίνει πως η τέταρτη δόση για τον γε-
νικό πληθυσμό θα μπορεί να πραγματοποιη-
θεί με τα booster εμβόλια, που θα καλύπτουν 
ακόμα περισσότερες μεταλλάξεις του κορωνοϊ-

Εμβόλια για όλες 
τις μεταλλάξεις!
Τέσσερις 
φαρμακοβιομηχανίες 
ετοιμάζουν τα 
νέα σκευάσματα 
και αναμένουν τη 
σχετική έγκριση 
από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό 
Φαρμάκων

ού. Αλλωστε, οι ειδικοί εισηγούνται μία ακόμα δόση για 
τον γενικό πληθυσμό, που θα προστατεύσει ακόμα πιο 
αποτελεσματικά όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι με 
τρεις δόσεις, αφού κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την 
εμφάνιση μιας νέας μετάλλαξης. Βέβαια, δεν έχουν ολο-
κληρωθεί ακόμα οι κλινικές μελέτες, αλλά αυτή είναι και η 
επικρατέστερη εισήγηση ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο υπουργείο Υγείας ήδη ανα-
προσαρμόζουν τον σχεδιασμό τους και πλέον οι πα-
ραγγελίες των επόμενων μηνών θα αφορούν κυρίως 
booster εμβόλια. Να σημειω-
θεί πως η χώρα μας έχει υπο-
γράψει διακρατικές συμφωνί-
ες και συμμετέχει στην κεντρι-
κή συμφωνία της Ευρώπης με 
τις εταιρείες, οπότε δεν υπάρ-
χει κανένα ζήτημα προμήθει-
ας νέων εμβολίων με το που 
θα πάρουν το «πράσινο φως» 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Φαρμάκων. 

Ηδη τον Σεπτέμβριο αναμέ-
νονται πάνω από 2 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Pfizer, 
οι οποίες ουσιαστικά θα αφορούν το νέο booster εμβό-
λιο της εταιρείας, με την προϋπόθεση φυσικά ότι προη-
γουμένως θα έχει λάβει την έγκριση από τον Ευρωπαϊ-
κό Οργανισμό Φαρμάκων. 

Κρίσιμος μήνας 
Το υπουργείο Υγείας και οι υγειονομικοί θεωρούν τον 
Οκτώβριο ως τον πιο κρίσιμο μήνα, αφού τότε αρχίζουν 
να αυξάνονται τα κρούσματα, καθώς οι πολίτες συνω-
στίζονται σε κλειστούς χώρους. Ετσι, στόχος είναι οι εμ-
βολιασμοί να ξεκινήσουν ακόμα και από τον Αύγουστο. 

Ηδη από τις αρχές Απριλίου έχει ξεκινήσει η 
χορήγηση της τέταρτης δόσης για όλους όσοι 
είναι 60 ετών και άνω. Η Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών δεν περιορίστηκε σε όσους ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες, αλλά συμπεριέλαβε και 
όσους είναι πάνω από 60 ετών, συστήνοντας 
τη χορήγηση της δεύτερης ενισχυτικής δόσης. 
Σε αυτή τη φάση, υπουργείο Υγείας και ειδικοί 
βάζουν στο μικροσκόπιο αυτές τις ηλικίες, αφού 
είναι πιο ευάλωτες στον ιό, ενώ και οι νοσηλεί-

ες στα νοσοκο-
μεία, στη συντρι-
πτική πλειονότη-
τά τους, αφο-
ρούν τους ηλικι-
ωμένους.

Να σημειωθεί 
πως όλα τα μέ-
τρα για τον κο-
ρωνοϊό, τα πιστο-
ποιητικά εμβο-
λιασμού, ακόμα 

και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, έχουν ανα-
σταλεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του καλοκαι-
ριού, με τους ειδικούς να επαναξιολογούν την 
κατάσταση τότε.

Παράλληλα, γίνονται συζητήσεις για το αν 
θα καταργηθούν οι μάσκες και στους εσωτερι-
κούς χώρους, με κάποιες εισηγήσεις όμως να 
θέλουν τη χρήση μάσκας σε κάποιους χώρους 
και μετά την 1η Ιουνίου, όπως -για παράδειγ-
μα- στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα πλοία, 
στα τρένα και στις πτήσεις των αεροπλάνων, 
καθώς και στα σούπερ μάρκετ.

Στο υπουργείο Υγείας ήδη 
αναπροσαρμόζουν τον σχεδιασμό 
τους και πλέον οι παραγγελίες 
των επόμενων μηνών θα αφορούν 
κυρίως booster εμβόλια


