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Ανακοινώσεις για την τρίτη δόση εμβολίου το
απόγευμα- 50.000 εμβολιασμοί μετά το πιεστικό
μέτρο της κυβέρνησης- Τι λέει η WELT για την
Αθήνα
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Στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής θα γίνουν οι ανακοινώσεις που
θα αφορούν την τρίτη δόση του εμβολίου μετά και την ολοκλήρωση της
συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
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Εμβολιασμών σχετικά με την επίσπευση της τρίτης δόσης.
Οι ανακοινώσεις θα αφορούν το διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να γίνονται τα
εμβόλια δηλαδή θα ανακοινωθεί αν θα πρέπει να γίνονται στο τετράμηνο ή στο
εξάμηνο.
Οι ως τώρα πληροφορίες πάντως λένε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μειωθεί σε
λιγότερο από 6 μήνες, ενδεχομένως στους 5 ή στους 4 για όσους είναι άνω των 30
ετών.
Για τις υπόλοιπες ηλικίες δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα.
Πάντως η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Μάριου Θεμιστοκλέους αφήνει να
εννοηθεί ότι το πιθανότερο είναι να ανοίξει για όλους η τρίτη δόση στους
τέσσερις μήνες.
Την ίδια ώρα τα ραντεβού που κλείστηκαν μέχρι χθες από την ημέρα που
ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα έφτασαν τα 30.000
Σε ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος αργότερα, αναφέρει ότι 50.000 ραντεβού
πρώτης δόσης κλείστηκαν για τις ηλικίες 60 και πάνω, μετά το πιεστικό μέτρο που
ανακολινωσε η κυβέρνηση.
Τονίζει χαρακτηριστικά :«50.000 ραντεβού πρώτης δόσης στις ηλικίες 60+
κλείστηκαν από την Τρίτη το μεσημέρι έως αυτή την ώρα. Το 1/10 της ομάδας
των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, που παρέμεναν επί 11 μήνες απροστάτευτοι,
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Ωστόσο για το νέο αυτό στέλεχος του κορωνοϊού, που εντοπίστηκε σε χώρες του
νοτίου τμήματος της Αφρικής ο Παγκόσμιος Oργανισμός Yγείας, συγκεντρώνει
στοιχεία για να αξιολογήσει πόσο μεταδοτικό είναι αλλά και την σοβαρότητα της
ασθένειας που προκαλεί.
Ως τώρα έχει εντοπιστεί σε είκοσι τέσσερις χώρες και άρχισε να κερδίζει έδαφος
στην Ασία αυτήν την εβδομάδα, με κρούσματα να αναφέρονται από την
Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την
Ινδία.
H WELT για τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα
Η Γερμανική WELT εντωμεταξύ πλέκει το εγκώμιο στην Ελλάδα με σημερινό της
θέμα να γράφει:
«Ενώ η Γερμανία κάνει ακόμη συζητήσεις, η Ελλάδα αναλαμβάνει δράση»,
αναφερόμενη στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.
Την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης περί υποχρεωτικών εμβολιασμών όσων
είναι άνω των 60 την βρήκε πολύ δραστική ο συντάκτης κάνοντας σύγκριση με
την κατάσταση που επικρατεί τη Γερμανία.
Ενώ η Γερμανία κάνει ακόμη συζητήσεις, η Ελλάδα αναλαμβάνει δράση γράφει το
δημοσίευμα τονίζοντας ότι η Γερμανία προσεγγίζει με αργούς ρυθμούς την
κατάσταση την ώρα που η Αθήνα αναλαμβάνει δράση.
Ωστόσο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (3/12), 6.201 νέα κρούσματα
κορωνοϊού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, το τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 97
άνθρωποι, ενώ οι διασωληνωμένοι είναι 694.
Αξιολόγηση δεδομένων για μυοκαρδίτιδα μετά τον εμβολιασμό
Από την άλλη πλευρά η επιτροπή ασφαλείας του EMA προχώρησε σε αξιολόγηση
δεδομένων σχετικά με τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά τον
εμβολιασμό με τα σκευάσματα των Pfizer/Biontech και Moderna προχωρώντας
σε δύο μεγάλες ευρωπαϊκές επιδημιολογικές μελέτες.
Οι μελέτες αυτές βασίστηκαν σε δεδομένα του γαλλικού εθνικού σύστηματος
υγείας του σκανδιναβικού μητρώου.
Το αποτέλεσμα της ανασκόπησης επιβεβαιώνει τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας και

περικαρδίτιδας, για αυτά τα δύο εμβόλια,παρέχοντας περισσότερες λεπτομέριες.
Η PRAC έχει καθορίσει ότι ο κίνδυνος και για τις δύο αυτές καταστάσεις είναι σε
μεγάλο βαθμό σπάνιος και μπορεί να επηρεαστεί ένα στα 10.000 εμβολιασμένα
άτομα ενώ ο αυξημένος κίνδυνος μυοκαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό είναι
υψηλότερος στους νεότερους άνδρες.
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