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Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στον Αγιο Δημήτριο
Αγνωστοι ανατίναξαν μηχάνημα ΑΤΜ στην περιοχή 
του Αγίου Δημητρίου, τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την 
αστυνομία, οι δράστες προκάλεσαν έκρηξη, στις 04:00, 
σε ΑΤΜ που βρίσκεται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, 
αλλά δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα 
χρήματα.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, ενώ η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό 
και τη σύλληψή τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Στους 70, πλέον, ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από κορωνοϊό στη χώρα μας καθώς 
έχασε τη μάχη ένας 75χρονος και μία 89χρονη από την Καστοριά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το corfupress την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας 75χρονος, ο οποίος είχε προσβληθεί 
από τον κορωνοϊό.

Ήταν το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού στην Κέρκυρα. Χθες, Σάββατο, η 
κατάσταση του 75χρονου είχε δείξει μία σταθεροποίηση, ωστόσο, μέσα στη νύχτα 
επιδεινώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα, έχει προσβληθεί από το νέο 
κορωνοϊό και η σύζυγός του, η οποία επίσης νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Την ίδια ώρα, με το θάνατο μιας 89χρονης στο νοσοκομείο της πόλης σήμερα (5/4) το 
πρωί, οι νεκροί από την Καστοριά και τη γύρω περιοχή ανέρχονται πλέον στους 9. 
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η θανούσα ήταν θετική στον κορωνοϊό εξού και νοσηλευόταν 
και είχε υποκείμενα νοσήματα.

Στην χθεσινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα, από τον εκπρόσωπο του 
υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα είχαν ανακοινωθεί 68 θάνατοι.

Τα νέα κρούσματα είναι 60 ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έφτασε τους 
1673. Επίσης 92 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα με μέση ηλικία τα 66 ετη. 10 
άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήριο από τις ΜΕΘ.
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Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε πως υπάρχουν 60 νέα κρούσματα 
κορονοϊού στην Ελλάδα. Συνολικά τα κρούσματα στην χώρα μας είναι 1.673, με το 55% 
εξ αυτών να αφορά σε άνδρες.

Ακόμη τόνισε πως καταγράφηκαν ακόμη 9 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό 
των νεκρών στην χώρα μας σε 68. 19 ήταν γυναίκες και όλοι οι υπόλοιποι άνδρες, με 
μέση ηλικία τα 74 έτη.

343 από τα κρούσματα σχετίζονται με ταξίδι, ενώ 592 σχετίζονται με κάποιο ήδη 
γνωστό κρούσμα. Την ίδια ώρα, 92 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με 
μέση ηλικία τα 66 έτη και 20 εξ αυτών να είναι γυναίκες (σ.σ. οι υπόλοιποι άνδρες), ενώ 
πάνω από το 70% συνολικά έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Kαμπανάκι για χρόνιους ασθενείς και εμβολιασμούς – Τι πρέπει να ΜΗΝ κάνετε

«Μένουμε σπίτι» είναι η ισχυρή σύσταση των τελευταίων εβδομάδων για όλους τους 
πολίτες. Είναι ύψιστης σημασίας, όμως, για τους χρόνιους ασθενείς να 
συμμορφώνονται στη φαρμακευτική τους αγωγή, με την αυστηρή εποπτεία και τις 
οδηγίες των γιατρών τους.

Οταν είναι επείγουσα κάποια θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, για παράδειγμα σε 
ογκολογικούς ασθενείς, δεν πρέπει να παραλείπεται, αλλά να γίνεται πάντα με την 
καθοδήγηση των γιατρών.

Ανάλογης σημασίας είναι να πραγματοποιείται και ο εμβολιασμός των παιδιών και 
ευπαθών ομάδων στην ώρα του. Η διακοπή του εμβολιασμού, ακόμα και για βραχύ 
χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση επίνοσων ατόμων, να αυξήσει 
την πιθανότητα επιδημικής έξαρσης νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό 
και να επιβαρύνει περαιτέρω το σύστημα Υγείας, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο 
εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Τα παραπάνω επισημαίνονται και σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας, 
Παναγιώτη Πρεζεράκου, η οποία εκδόθηκε με σκοπό να δώσει απαντήσεις σε συχνές 
απορίες γονέων και παιδιάτρων σε σχέση με τους εμβολιασμούς και την επιδημία του 
κορονοϊού.

Σε αυτήν, υπογραμμίζεται πως με βάση τα διεθνή και τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα 
που αφορούν τον ιό SARS-CoV-2, καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει προσωρινά: Σε παιδιά 
ηλικίας έως 2 ετών διενεργούνται οι εμβολιασμοί έγκαιρα στις συνιστώμενες από το 
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Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ηλικίες. Τα πολυδύναμα εμβόλια, καθώς και η 
συγχορήγηση (όπως εξαδύναμων και PCV13) θα πρέπει να προτιμώνται με στόχο τη 
μείωση των απαραίτητων επισκέψεων.

Στα παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών, τα οποία είναι πλήρως εμβολιασμένα για την ηλικία 
τους, οι αναμνηστικοί και λοιποί εμβολιασμοί μπορούν να αναβάλλονται για βραχύ 
χρονικό διάστημα (μερικών εβδομάδων) και να προγραμματίζονται εκ νέου.

Ο κ. Τσιόδρας εξήρε τη σημασία εμβολιασμού, ακόμη και τώρα, για τον 
πνευμονιόκοκκο για άτομα άνω των 65 και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ

› ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

Οι ογκολογικοί ασθενείς φαίνεται από τις μέχρι τώρα διεθνείς μελέτες ότι ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, για τις οποίες απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, χειρουργική επέμβαση για μία μορφή 
καρκίνου με αναμενόμενη ήπια ή ανώδυνη εξέλιξη ( π.χ. καρκίνος μαστού αρχικού 
σταδίου) μπορεί να περιμένει μερικές εβδομάδες μέχρι να πραγματοποιηθεί. Αντίθετα, 
ένας καρκίνος που προκαλεί οξεία συμπτωματολογία (π.χ. καρκίνος του παχέος 
εντέρου με αιμορραγία ή απόφραξη του οργάνου) απαιτεί άμεση χειρουργική 
αντιμετώπιση. Η χορήγηση της ακτινοθεραπείας μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να 
περιμένει (π.χ. έως 3 μήνες σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού που αναφέρθηκε ως 
παράδειγμα). Σε άλλες περιπτώσεις μία τέτοια καθυστέρηση θα ήταν επιβαρυντική για 
την πορεία της υγείας του ή της ασθενούς (π.χ. καρκίνος τραχήλου μήτρας).

Σε κάθε περίπτωση σε ό,τι αφορά το αν πρέπει να γίνει άμεσα θεραπεία ή αν αυτή 
μπορεί να μετατεθεί για αργότερα (αφού έχει περάσει η κορύφωση της επιδημίας) την 
ευθύνη την έχει ο θεράπων ιατρός ή το ογκολογικό συμβούλιο. Απόφαση που μερικές 
φορές είναι δύσκολη, όπως αναφέρει η Αντικαρκινική Εταιρεία, λόγω της πολυμορφίας 
του καρκίνου και της ιδιαιτερότητας του κάθε ξεχωριστού ασθενούς (αλλά και των 
δυνατοτήτων που υπάρχουν για υποστήριξη και συμμόρφωση προς τις οδηγίες που 
του παρέχονται).

«Αν ασθενείς που βρίσκονται υπό θεραπεία ( ή την έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα) 
εμφανίσουν συμπτώματα, όπως πυρετό, βήχα, δύσπνοια, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι 
έχουν προσβληθεί οπωσδήποτε από τον ιό. Μπορεί να είναι αναμενόμενη παρενέργεια 
της θεραπείας. Αυτοί οι ασθενείς δεν χρειάζεται να πανικοβληθούν, αλλά πρέπει άμεσα 
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να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό και να συζητήσουν το πρόβλημά τους», 
είναι η οδηγία από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε περίπτωση εμφάνισης ήπιας συμπτωματολογίας θα ήταν 
προτιμότερο οι ασθενείς αυτοί να αντιμετωπίζονται κατ’ οίκον, αφού όμως 
συνυπολογιστούν από τους αρμόδιους ιατρούς ο βαθμός και το είδος της 
ανοσοκαταστολής (χορηγούμενη θεραπεία, μυελοτοξικότητα, μακροχρόνια 
ανοσοκαταστολή λόγω μεταμόσχευσης, προηγηθείσα θεραπεία με μονοκλωνικά 
αντισώματα).

› ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ

Περίπου οι μισοί από τους όσους είχαν υποκείμενο νόσημα και κατέληξαν στην Ελλάδα 
εξαιτίας επιπλοκών από τον SARS-CoV-2 είχαν καρδιακά προβλήματα. Οι συστάσεις 
των καρδιολόγων για τους ασθενείς με καρδιοπάθειες είναι να ακολουθούν τις γενικές 
οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αποφυγή προσβολής και μετάδοσης (αποφυγή 
συναθροίσεων, μένουμε σπίτι, συχνό πλύσιμο χεριών κ.λπ.).

Επίσης, να μην επισκέπτονται νοσοκομεία και ιατρεία, καθώς και να αναβάλλουν τον 
τακτικό έλεγχο για τους επόμενους μήνες, πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό τους.

Η συνταγογράφηση των φαρμάκων μπορεί να λαμβάνεται από συγγενικά πρόσωπα. Οι 
καρδιολόγοι συστήνουν να φροντίζουν οι ασθενείς για αυστηρή συμμόρφωση με τη 
φαρμακευτική θεραπεία για καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ., ώστε να 
μειωθούν επανεισαγωγές σε νοσοκομείο. Επιπλέον, οι ασθενείς με προβλήματα στην 
καρδιά τους πρέπει να ακολουθούν υγιεινή διατροφή, με αποφυγή άλατος, όπως και 
του καπνίσματος. Με εμφάνιση συμπτωμάτων, όπως θωρακικό άλγος, δύσπνοια ή 
ζάλη με συνοδό αίσθημα παλμών, οι ασθενείς πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τον 
θεράποντα ιατρό τους. Τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες ανήκουν στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρία, δεν επιτρέπεται η 
διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, καρδιακών καθετηριασμών και 
επισκέψεων ρουτίνας σε κλινικές και ιατρεία, παρά μόνο για εξυπηρέτηση πραγματικά 
επειγόντων προβλημάτων.

› ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ

Τα άτομα με διαβήτη είναι και αυτά πιο ευάλωτα, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, 
στις λοιμώξεις και έχουν 2-3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν από τον 
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κορονοϊό, ανεξάρτητα από το αν συνυπάρχουν ή όχι άλλα προβλήματα υγείας. 
Σύμφωνα με μήνυμα του προέδρου του IDF (Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη), καθηγητή 
Andrew Boulton, και για λόγους άγνωστους μέχρι σήμερα, η νόσηση από τον κορονοϊό 
φαίνεται ότι εξελίσσεται σχετικά ήπια στα νεότερα άτομα και ιδίως στα παιδιά με Σ.Δ. 
τύπου 1.

Σε γενικές γραμμές, παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης στα άτομα με 
διαβήτη είναι η κακή γλυκαιμική ρύθμιση (η υπεργλυκαιμία αποδυναμώνει το 
ανοσοποιητικό σύστημα), η μεγάλη διάρκειά του, η έντονη παχυσαρκία, η μεγάλη 
ηλικία, το κάπνισμα και η παρουσία χρόνιων επιπλοκών της νόσου (κυρίως από το 
καρδιαγγειακό σύστημα και τους νεφρούς).

Σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία, οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να 
προσέχουν, ώστε να είναι ρυθμισμένος ο διαβήτης τους και να ακολουθούν τις οδηγίες 
προφύλαξης και ατομικής υγιεινής που ισχύουν για όλο τον πληθυσμό.

Είναι σημαντικό, οι ασθενείς να διασφαλίζουν ότι υπάρχει άμεση πρόσβαση στα 
τηλέφωνα επείγουσας επικοινωνίας σε περίπτωση ασθένειας. Επίσης, οι ποσότητες 
φαρμάκων (ιδίως ινσουλίνης) και αναλωσίμων για τον αυτοέλεγχο της γλυκόζης πρέπει 
είναι επαρκείς, ώστε να μη χρειαστεί έξοδος από το σπίτι.

Συστήνεται στους διαβητικούς ασθενείς να περιορίσουν τις μη απαραίτητες επαφές και 
μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που συναθροίζονται περισσότερα από 4 – 5 
άτομα.

Οπως με όλες τις ιώσεις, στη νόσηση από τον κορονοϊό μπορεί να παρατηρηθεί 
απορρύθμιση του γλυκαιμικού ελέγχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

› ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΣ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

Οι ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις πρέπει και αυτοί να ακολουθούν αυστηρά τις 
οδηγίες του υπουργείου Υγείας που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό.

Σύμφωνα με το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Συστηματικών 
Αυτοφλεγμονωδών Και Αυτοάνοσων Νοσημάτων, οι αυτοάνοσες νόσοι και οι θεραπείες 
τους, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν αποτελούν παράγοντες κινδύνου για 
θανατηφόρες επιπλοκές από τον ιό SARS-CoV-2. Οι παράγοντες για θανατηφόρα 
έκβαση της λοίμωξης από τον ανωτέρω ιό ήταν η μεγάλη ηλικία (>70 ετών), η 
υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αναπνευστική και η καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό 
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που πιθανώς καθιστά τα άτομα με συστηματικά αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη 
νοσήματα περισσότερο ευάλωτα στον ιό (αν μολυνθούν) είναι η ένταση της 
ανοσοκαταστολής, την οποία υφίστανται λόγω των φαρμάκων που παίρνουν.

Οσοι ασθενείς με αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα πάσχουν επίσης από 
υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια είναι προφανές 
ότι κινδυνεύουν περισσότερο εξαιτίας των συνυπαρχουσών αυτών νόσων.

Σοβαρά προβλήματα, πάντως, στη λήψη θεραπείας των ρευματοπαθών έχουν επιφέρει 
οι αλλαγές που αναγκαστικά έχουν γίνει στο σύστημα Υγείας, λόγω της επιδημίας του 
κορονοϊού, όπως έχει δηλώσει (Αθηναϊκό Πρακτορείο) η πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρίας Αντιρευματικού Αγώνα, «ΕΛΕΑΝΑ», Αθανασία Παππά. Τα αυτοάνοσα 
συστηματικά φλεγμονώδη νοσήματα αντιμετωπίζονται με ανοσοτροποποιητικές 
θεραπείες για τις οποίες επιβάλλεται τακτικός κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, ο 
οποίος αποσκοπεί στη διάγνωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων. 
Σύμφωνα με την πρόεδρο της «ΕΛΕΑΝΑ», η μη διεξαγωγή του ελέγχου εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους από πιθανές παρενέργειες της θεραπείας, πόσω μάλλον όταν η 
ίδια η θεραπεία αναβάλλεται.

ΣΤΗΡΙΞΗ για άτομα με νευρολογικά νοσήματα

Με σκοπό τη διατήρηση της υγείας των ασθενών με νευρολογικά νοσήματα, η Α’ 
Νευρολογική Κλινική έλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τις πρυτανικές Αρχές 
του , για την οργάνωση και τη λειτουργία προγράμματος υποστήριξης ασθενών 
με νευρολογικά νοσήματα, καθώς και των φροντιστών και οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Τηλεφωνική Γραμμή Βοηθείας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν σε 
ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα.

Διαδικτυακό τόπο, όπου αναρτώνται πληροφορίες που αφορούν τους ασθενείς με 
νευρολογικά νοσήματα την περίοδο της πανδημίας.

Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής οι ασθενείς και οι φροντιστές τους μπορούν να 
έρχονται σε επαφή με ομάδα επιστημόνων Υγείας από το επιστημονικό προσωπικό της 
Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Ο στόχος είναι να μη μείνουν 
αβοήθητοι οι ασθενείς με χρόνια νευρολογικά νοσήματα, αλλά και να μην επιβαρυνθεί 
περαιτέρω το σύστημα Υγείας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

ΕΚΠΑ
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Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική γραμμή βοηθείας δεν υποκαθιστά την επαφή που πρέπει 
να έχουν οι ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα με τον θεράποντα ιατρό τους. Οι 
οδηγίες που αφορούν το νόσημά τους και τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν 
πρέπει να προέρχονται από τον θεράποντα ιατρό, εφόσον παρακολουθούνται σε άλλη 
δομή του Συστήματος Υγείας και όχι στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί τουλάχιστον έως τις 30 Απριλίου.

Η Τηλεφωνική Γραμμή Βοηθείας λειτουργεί ως εξής:

Για ιατρικά νευρολογικά θέματα: Ιατροί, ωράριο: 10:30-14:30 στα τηλ.: 210-7289291, 
210-7289284, 210-7289301, 210-7289277.

Για διαδικαστικά θέματα, θέματα κοινωνικής μέριμνας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη: 
Κοινωνικοί λειτουργοί, ωράριο 10:00-14:30, στο τηλ.: 210-7289215.

Ο διαδικτυακός τόπος όπου αναρτώνται πληροφορίες που αφορούν στους ασθενείς με 
νευρολογικά νοσήματα την περίοδο της πανδημίας είναι:
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Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε κάθετη πτώση
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου- ενός ρύπου 
που εκπέμπεται κυρίως από τις οδικές μεταφορές- 
έχουν μειωθεί περίπου στο ήμισυ ιδίως στις μεγάλες 
πόλεις που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα λόγω 
κορωνοϊού.

Επί παραδείγματι:

Στο Μπέργκαμο, η μέση συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου κατά την εβδομάδα 16-22 
Μαρτίου ήταν 47% χαμηλότερη από την αντίστοιχη εβδομάδα το 2019.

Στη Ρώμη, οι μέσες συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου για τις τελευταίες τέσσερις 
εβδομάδες ήταν έως 35% χαμηλότερες από ό, τι για τις ίδιες εβδομάδες το 2019.

Στη Βαρκελώνη, τα επίπεδα τoδιοξειδίου του αζώτου μειώθηκαν κατά 40% από μία 
εβδομάδα στην άλλη. Σε σύγκριση με την ίδια εβδομάδα το 2019, η μείωση ήταν 55%.

Στη Μαδρίτη, τα μέση επίπεδα διοξειδίου του αζώτου μειώθηκαν κατά 56% από μία 
εβδομάδα στην επόμενη. Σε σύγκριση με την ίδια εβδομάδα το 2019, η μείωση ήταν 
41%.

Στη Λισαβόνα, τα επίπεδα τουδιοξειδίου του αζώτου μειώθηκαν κατά 40% από μία 
εβδομάδα στην επόμενη. Σε σύγκριση με την ίδια εβδομάδα το 2019, η μείωση ήταν 
51%.

Στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Columbia οι εκπομπές 
του μονοξειδίου του άνθρακα, κυρίως λόγω των αυτοκινήτων και των φορτηγών, 
μειώθηκαν κατά περίπου 50% για μερικές ημέρες την εβδομάδα.

Στην Κίνα, που είναι η μεγαλύτερη πηγή των αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο, οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν τα μέσα Φεβρουαρίου τουλάχιστον κατά 
25%.

Σημαντική επίδραση στη συγκέντρωση των ατμοσφαιρικών ρύπων έχουν τα 
περιοριστικά μέτρα και στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
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Μαρτίου, οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου και των σωματιδίων μειώθηκαν κατά 
50% περίπου.

Είναι σημαντικό όμως να τονισθεί ότι τα Επίγεια Δίκτυα παρακολούθησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν παρουσιάζουν την πλήρη εικόνα, αφού είναι 
τοποθετημένα σε επιλεκτικές γεωγραφικές θέσεις, οι οποίες είναι ένα πολύ μικρό 
κλάσμα ολόκληρης της πραγματικής γεωγραφικής έκτασης. Προς τούτο τα δορυφορικά 
δεδομένα ενδείκνυνται για την περίπτωση αυτή, αφού οι δορυφόροι έχουν πολύ μεγάλη 
γεωγραφική κάλυψη από τα Επίγεια Δίκτυα. Κλασσικό παράδειγμα με αυτή την 
αποστολή είναι ο νέος δορυφόρος Sentinel-5P της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος στην οποία συμμετέχει και το Εθνικό και 

).Αθηνών (ΕΚΠΑ

Για παράδειγμα, στην πόλη Γιουχάν (Wuhan) όπου πρωτο-εκδηλώθηκε ο κορωνοϊός- 
μια πόλη με υψηλό βαθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης- η τηλεανίχνευση (πχ ανίχνευση με 
δορυφόρο) των ατμοσφαιρικών ρύπων από το Sentinel-5P έδειξε ότι το διοξείδιο του 
αζώτου έχει πολύ χαμηλή συγκέντρωση, δηλαδή βρίσκεται στα επίπεδα της προ-
βιομηχανικής περιόδου με χωρίς καν σαφή μετρήσιμη ανάγνωση του ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης για περισσότερο από δύο μήνες τώρα.

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ
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newpost.gr - 2020-04-05 12:46:24

Τηλεργασία και πόνος στο χέρι – Απλές συμβουλές της εποχή 
του κορωνοϊού

Ο Κωνσταντίνος Τόλης MD, Msc, Ορθοπαιδικός 
χειρουργός, Επιστημονικός υπεύθυνος Εργαστηρίου Μελέτης Άνω άκρου  δίνει 
μέσω του Newpost.gr χρήσιμες συμβουλές για την τηλεργασία και τον πόνο στο χέρι

Η τηλεργασία αποτελεί μία φυσική συνέχεια της τεχνολογικής εξέλιξης. Η προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες, που σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα επήλθε ως αποτέλεσμα 
της προστασίας του εργατικού δυναμικού και της μείωσης του ιικού φορτίου στην 
κοινότητα, μπορεί να βρεί απροετοίμαστο τον εργαζόμενο. Η χρήση υπολογιστή στο 
φιλικό οικιακό περιβάλλον μπορεί να υπερβαίνει και τις 40ώρες/βδομάδα, ειδικά στην 
περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών. Η επαναλαμβανόμενη χρήση ή/και η 
υπέρχρηση οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις στην εκδήλωση πόνου στον χέρι, 
συνηθέστερα στον καρπό. Στο πλαίσιο αυτό ο Κωνσταντίνος Τόλης MD, Msc, 
Ορθοπαιδικός χειρουργός, Επιστημονικός υπεύθυνος Εργαστηρίου Μελέτης Άνω 
άκρου  δίνει μέσω του

Newpost. gr χρήσιμες συμβουλές.

ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ
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Κοροναϊός - Αχτίδες ελπίδας: Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς 
από τις ΜΕΘ, κάποιοι παίρνουν και εξιτήριο

Πληθαίνουν μέρα με τη μέρα οι ευχάριστες ειδήσεις 
στο μέτωπο της μάχης κατά του κοροναϊού, σε μια 
περίοδο που τις έχουμε ανάγκη όσο τίποτα άλλο, για 
να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ της υπομονής στη 
δύσκολη συνέχεια που απλώνεται μπροστά μας.

Αυτή τη φορά οι «νότες» αισιοδοξίας έρχονται από το 
νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου πολλοί εκ των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ, βγαίνουν 
από τις μονάδες, ενώ κάποιοι παίρνουν και εξιτήριο.

Σύμφωνα με όσα είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ η καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής 
θεραπείας στο  και στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αναστασία Κοτανίδου, δεν 
αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει ζήτηση για τις 
ΜΕΘ.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί ασθενείς εξέρχονται από αυτές και μάλιστα 
κάποιοι πάνε ήδη στο σπίτι τους έχοντας αναρρώσει.

«Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τις ΜΕΘ»

«Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τις ΜΕΘ. Έχουμε αρκετούς που έχουν βγει από 
την εντατική. Κάποιοι ετοιμάζονται να πάνε και σπίτια τους. Αυτή είναι η πιο ευχάριστη 
είδηση που μπορώ να δώσω. Αύριο θέλω να ελπίζω ότι θα σας πω ακόμη πιο 
ευχάριστα, ότι δεν θα έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας» είπε 
αρχικά η κα. Κοτανίδου.

Γιατί η Ελλάδα έχει μικρό αριθμό κρουσμάτων και θανάτων

Εν συνεχεία και η Αναστασία Κοτανίδου ανέλυσε γιατί η Ελλάδα έχει χαμηλά νούμερα 
σε κρούσματα και θανάτους υπογραμμίζοντας πως «η επιτυχία των λίγων κρουσμάτων 
και των λίγων θανάτων οφείλεται αρχικά στα γρήγορα μέτρα της κυβέρνησης, δεύτερον 
στο ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο ανταποκρίθηκε με τρομερή 
αυταπάρνηση».

ΕΚΠΑ
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«Τις πρώτες ημέρες νοσηλεύτριες και γιατροί δεν λογάριαζαν τίποτε. Προσπαθούσαν 
να βοηθήσουν τους αρρώστους, αγνοώντας τον κίνδυνο για τον εαυτό τους. Είναι 
σημαντικό και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια» εξήγησε.

Ωστόσο τόνισε πως «και οι συνάδελφοι από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και 
παντού, έχουν την ίδια αυταπάρνηση. Βεβαίως δύστυχος για αυτούς εκεί είχαν πολλά 
περισσότερα κρούσματα και μέσα στο ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό».

«Εμείς στην Ελλάδα φαίνεται να είμαστε, ως ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό, λίγο πιο 
ευαισθητοποιημένοι. Φοράμε μάσκες, γάντια και τις μπλούζες. Αν δεν είχα παρθεί τα 
μέτρα τόσο γρήγορα θα μπορούσαμε να μιλάμε για καταστάσεις Ιταλίας και Ισπανίας» 
κατέληξε.
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Ευχάριστα νέα είχε να πει η καθηγήτρια πνευμονολογίας και 
εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ και στο νοσοκομείο &quot;
Ευαγγελισμός&quot;, Αναστασία Κοτανίδου, μιλώντας στον 
ΣΚΑΪ το πρωί της Κυριακής.

Οπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις της, αρκετοί ασθενείς 
εξέρχονται από τις ΜΕΘ όπου νοσηλεύονταν με

κορονοϊό και μάλιστα κάποιοι πάνε ήδη στο σπίτι τους 
έχοντας αναρρώσει. Σύμφωνα με όσα είπε στον ΣΚΑΙ 

η καθηγήτρια, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να μπορεί να ειπωθεί ότι δεν 
υπάρχει ζήτηση για τις ΜΕΘ.

"Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τις ΜΕΘ. Έχουμε αρκετούς που έχουν βγει από 
την εντατική. Κάποιοι ετοιμάζονται να πάνε και σπίτια τους. Αυτή είναι η πιο ευχάριστη 
είδηση που μπορώ να δώσω. Αύριο θέλω να ελπίζω ότι θα σας πω ακόμη πιο 
ευχάριστα, ότι δεν θα έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας" είπε 
αρχικά η κ. Κοτανίδου.
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Κορωνοϊός: «Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τη ΜΕΘ» 
λέει καθηγήτρια πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ

Αύριο θέλω να ελπίζω ότι θα σας πω ακόμη πιο 
ευχάριστα, ότι δεν θα έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας»

Κορωνοϊός: «Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τη ΜΕΘ» λέει καθηγήτρια 
πνευμονολογίας του  (Eurokinissi)

Τη έξοδο ασθενών από την ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» μετά από νοσηλεία για τον

κορωνοϊό, επιβεβαίωσε με δηλώσεις της η Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια 
πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο  και στο νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός».

Η κα Κοτανίδου μετέφερε τα καλά νέα της ημέρας, για τους ασθενείς από τον κορωνοϊό, 
μιλώντας στο ΣΚΑΪ ελπίζοντας ότι αύριο θα μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει ζήτηση 
για τις ΜΕΘ.

«Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τις ΜΕΘ. Έχουμε αρκετούς που έχουν βγει από 
την εντατική. Κάποιοι ετοιμάζονται να πάνε και σπίτια τους. Αυτή είναι η πιο ευχάριστη 
είδηση που μπορώ να δώσω. Αύριο θέλω να ελπίζω ότι θα σας πω ακόμη πιο 
ευχάριστα, ότι δεν θα έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας» είπε 
αρχικά η κα Κοτανίδου.

Στο ερώτημα γιατί η Ελλάδα έχει χαμηλά νούμερα σε κρούσματα και θανάτους η κα 
Κοτανίδου υποστήριξε πως «Η επιτυχία των λίγων κρουσμάτων και των λίγων θανάτων 
οφείλεται αρχικά στα γρήγορα μέτρα της κυβέρνησης, δεύτερον στο ιατρικονοσηλευτικό 
προσωπικό το οποίο ανταποκρίθηκε με τρομερή αυταπάρνηση. Τις πρώτες ημέρες 
νοσηλεύτριες και γιατροί δεν λογάριαζαν τίποτα.

Προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους αρρώστους, αγνοώντας τον κίνδυνο για τον εαυτό 
τους. Είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια. Και οι συνάδελφοι από 
Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και παντού, έχουν την ίδια αυταπάρνηση.

Βεβαίως δυστυχώς για αυτούς εκεί είχαν πολλά περισσότερα κρούσματα και μέσα στο 
ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό. Εμείς στην Ελλάδα φαίνεται να είμαστε, ως 
ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό, λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι. Φοράμε μάσκες, γάντια 

ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ
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και τις μπλούζες. Αν δεν είχα παρθεί τα μέτρα τόσο γρήγορα θα μπορούσαμε να μιλάμε 
για καταστάσεις Ιταλίας και Ισπανίας».
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Κοροναϊός: «Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τις ΜΕΘ, 
κάποιοι παίρνουν και εξιτήριο»

Πληθαίνουν μέρα με τη μέρα οι ευχάριστες ειδήσεις 
στο μέτωπο της μάχης κατά του κοροναϊού, σε μια 
περίοδο που τις έχουμε ανάγκη όσο τίποτα άλλο, για 

να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ της υπομονής στη δύσκολη συνέχεια που απλώνεται 
μπροστά μας

Πληθαίνουν μέρα με τη μέρα οι ευχάριστες ειδήσεις στο μέτωπο της μάχης κατά του 
κοροναϊού, σε μια περίοδο που τις έχουμε ανάγκη όσο τίποτα άλλο, για να γεμίσουμε το 
ρεζερβουάρ της υπομονής στη δύσκολη συνέχεια που απλώνεται μπροστά μας.

Αυτή τη φορά οι «νότες» αισιοδοξίας έρχονται από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», 
όπου πολλοί εκ των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ, βγαίνουν από τις μονάδες, ενώ κάποιοι 
παίρνουν και εξιτήριο.

Σύμφωνα με όσα είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ η καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής 
θεραπείας στο  και στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αναστασία Κοτανίδου, δεν 
αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει ζήτηση για τις 
ΜΕΘ.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί ασθενείς εξέρχονται από αυτές και μάλιστα 
κάποιοι πάνε ήδη στο σπίτι τους έχοντας αναρρώσει.

«Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τις ΜΕΘ»

«Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τις ΜΕΘ. Έχουμε αρκετούς που έχουν βγει από 
την εντατική. Κάποιοι ετοιμάζονται να πάνε και σπίτια τους. Αυτή είναι η πιο ευχάριστη 
είδηση που μπορώ να δώσω. Αύριο θέλω να ελπίζω ότι θα σας πω ακόμη πιο 
ευχάριστα, ότι δεν θα έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας» είπε 
αρχικά η κα. Κοτανίδου.

Γιατί η Ελλάδα έχει μικρό αριθμό κρουσμάτων και θανάτων

Εν συνεχεία και η Αναστασία Κοτανίδου ανέλυσε γιατί η Ελλάδα έχει χαμηλά νούμερα 
σε κρούσματα και θανάτους υπογραμμίζοντας πως «η επιτυχία των λίγων κρουσμάτων 
και των λίγων θανάτων οφείλεται αρχικά στα γρήγορα μέτρα της κυβέρνησης, δεύτερον 

ΕΚΠΑ



17;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Κοροναϊός: «Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τις ΜΕΘ, κάποιοι
παίρνουν και εξιτήριο»

Πηγή: www.in.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

05-04-2020 11:51:23

Σύνδεσμος: https://www.in.gr/2020/04/05/health/health-news/koronaios-kathimerina-vgainoun-astheneis-apo-tis-meth-kapoioi-
pairnoun-kai-eksitirio/

Θέματα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

στο ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο ανταποκρίθηκε με τρομερή 
αυταπάρνηση».

«Τις πρώτες ημέρες νοσηλεύτριες και γιατροί δεν λογάριαζαν τίποτε. Προσπαθούσαν 
να βοηθήσουν τους αρρώστους, αγνοώντας τον κίνδυνο για τον εαυτό τους. Είναι 
σημαντικό και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια» εξήγησε.

Ωστόσο τόνισε πως «και οι συνάδελφοι από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και 
παντού, έχουν την ίδια αυταπάρνηση. Βεβαίως δύστυχος για αυτούς εκεί είχαν πολλά 
περισσότερα κρούσματα και μέσα στο ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό».

«Εμείς στην Ελλάδα φαίνεται να είμαστε, ως ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό, λίγο πιο 
ευαισθητοποιημένοι. Φοράμε μάσκες, γάντια και τις μπλούζες. Αν δεν είχα παρθεί τα 
μέτρα τόσο γρήγορα θα μπορούσαμε να μιλάμε για καταστάσεις Ιταλίας και Ισπανίας» 
κατέληξε.
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Κορονοϊός - Ελλάδα: Αισιοδοξία! «Βγαίνουν ασθενείς από 
ΜΕΘ»

Οπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις της η Αναστασία 
Κοτανίδου, καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο  και στο 
νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μιλώντας

σήμερα στον ΣΚΑΪ, δεν αποκλείεται αύριο να μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει ζήτηση 
για τις ΜΕΘ. Και αυτό διότι αρκετοί ασθενείς εξέρχονται από αυτές και μάλιστα κάποιοι 
πάνε ήδη στο σπίτι τους έχοντας αναρρώσει.

«Καθημερινά βγαίνουν ασθενείς από τις ΜΕΘ. Εχουμε αρκετούς που έχουν βγει από 
την εντατική. Κάποιοι ετοιμάζονται να πάνε και σπίτια τους. Αυτή είναι η πιο ευχάριστη 
είδηση που μπορώ να δώσω. Αύριο θέλω να ελπίζω ότι θα σας πω ακόμη πιο 
ευχάριστα, ότι δεν θα έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας», 
δήλωσε η κα Κοτανίδου.

ΕΚΠΑ
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Κορωνοϊός: Ερωτηματικά για τον θάνατο 52χρονου χωρίς 
υποκείμενα νοσήματα

Ολοένα και περισσότερο αυξάνονται καθημερινά τα 
κρούσματα του κοροναϊού στη χώρα μας με τους 
νεκρούς να φτάνουν πλέον του 68 και τα 

επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 1.673

Ολοένα και περισσότερο αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα του κοροναϊού στη 
χώρα μας με τους νεκρούς να φτάνουν πλέον του 68 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
τα 1.673.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν πολύ καλό δρόμο αναφορικά με την αντιμετώπιση του ιού 
και αυτό δεν το έκρυψε ούτε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης 
Τσιόδρας, ο οποίος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι αν 
τηρήσουμε τα μέτρα, δεν είναι πιθανό το σενάριο να γίνουμε Ιταλία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, το Σάββατο καταγράφηκαν 60 νέα 
κρούσματα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 1.673 από τα οποία τα 343 
σχετίζονται με ταξιδιώτες και τα 592 με άλλο επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών φθάνει τους 92, από τους οποίους 20 είναι 
γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 66 έτη. Το 70% 
από αυτούς είχαν υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι.

Επιπλέον, το σύνολο των νεκρών στη χώρα εξαιτίας του κοροναϊού ανέρχεται πλέον 
στους 68. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη, 49 
από αυτούς ήταν άνδρες και 19 γυναίκες.

Όπως εξήγησε ο κος Τσιόδρας «οι θάνατοι που σημειώνονται τώρα αντιπροσωπεύουν 
την εικόνα διασποράς της επιδημίας 2-3 εβδομάδες πριν» και δείχνουν επίσης ότι 
δυστυχώς κάποιοι που μπαίνουν σε ΜΕΘ δεν θα τα καταφέρουν.

Ερωτηματικά για τον θάνατο 52χρονου χωρίς υποκείμενα νοσήματα

Στον θάνατο του 52χρονου ασθενή που δεν είχε υποκείμενα νοσήματα από επιπλοκές 
του κοροναϊού στο νοσοκομείο «Αττικόν» αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Γιαμμαρέλος.
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Ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων του Εθνικού & 
 (Ε.Κ.Π.Α.) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν», Πανεπιστημίου Αθηνών

όπου και νοσηλευόταν ο 52χρονος, έδωσε περαιτέρω πληροφορίες γύρω από το 
περιστατικό.

Απαντώντας στο ερώτημα του κατά πόσο μπορούσαν να προβλέψουν οι γιατροί το ότι 
ο 52χρονος ασθενής θα έχανε τελικώς την ζωή, ο κ. Γιαμαρέλλος ξεκαθάρισε πως σε 
κάθε περίπτωση εφόσον ο ασθενής φτάσει στο σημείο να χρειάζεται διασωλήνωση οι 
πιθανότητες μιας αρνητικής εξέλιξης είναι μεγάλες.

Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών
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Κοροναϊός: Ερωτηματικά για τον θάνατο 52χρονου χωρίς 
υποκείμενα νοσήματα

Ολοένα και περισσότερο αυξάνονται καθημερινά τα 
κρούσματα του κοροναϊού στη χώρα μας με τους 
νεκρούς να φτάνουν πλέον του 68 και τα 

επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 1.673

A A

Ολοένα και περισσότερο αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα του κοροναϊού στη 
χώρα μας με τους νεκρούς να φτάνουν πλέον του 68 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
τα 1.673.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν πολύ καλό δρόμο αναφορικά με την αντιμετώπιση του ιού 
και αυτό δεν το έκρυψε ούτε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης 
Τσιόδρας, ο οποίος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι αν 
τηρήσουμε τα μέτρα, δεν είναι πιθανό το σενάριο να γίνουμε Ιταλία.

Δείτε επίσης: Νέα τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τον κοροναϊό

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, το Σάββατο καταγράφηκαν 60 νέα 
κρούσματα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 1.673 από τα οποία τα 343 
σχετίζονται με ταξιδιώτες και τα 592 με άλλο επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών φθάνει τους 92, από τους οποίους 20 είναι 
γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 66 έτη. Το 70% 
από αυτούς είχαν υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι.

Επιπλέον, το σύνολο των νεκρών στη χώρα εξαιτίας του κοροναϊού ανέρχεται πλέον 
στους 68. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη, 49 
από αυτούς ήταν άνδρες και 19 γυναίκες.

Όπως εξήγησε ο κος Τσιόδρας «οι θάνατοι που σημειώνονται τώρα αντιπροσωπεύουν 
την εικόνα διασποράς της επιδημίας 2-3 εβδομάδες πριν» και δείχνουν επίσης ότι 
δυστυχώς κάποιοι που μπαίνουν σε ΜΕΘ δεν θα τα καταφέρουν.

Ερωτηματικά για τον θάνατο 52χρονου χωρίς υποκείμενα νοσήματα
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Στον θάνατο του 52χρονου ασθενή που δεν είχε υποκείμενα νοσήματα από επιπλοκές 
του κοροναϊού στο νοσοκομείο «Αττικόν» αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Γιαμμαρέλος.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων του Εθνικού & 
 (Ε.Κ.Π.Α.) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν», Πανεπιστημίου Αθηνών

όπου και νοσηλευόταν ο 52χρονος, έδωσε περαιτέρω πληροφορίες γύρω από το 
περιστατικό.

Απαντώντας στο ερώτημα του κατά πόσο μπορούσαν να προβλέψουν οι γιατροί το ότι 
ο 52χρονος ασθενής θα έχανε τελικώς την ζωή, ο κ. Γιαμαρέλλος ξεκαθάρισε πως σε 
κάθε περίπτωση εφόσον ο ασθενής φτάσει στο σημείο να χρειάζεται διασωλήνωση οι 
πιθανότητες μιας αρνητικής εξέλιξης είναι μεγάλες.

Ειδικότερα ο κ.Γιαμαρέλλος έκανε λόγο για πολύ ύπουλο νόσημα.

«Οι ασθενείς έρχονται σε σχετικά καλή κατάσταση χωρίς αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα 
που υπάρχουν να είμαστε σε θέση να προδικάσουμε το ποια θα είναι η εξέλιξη» 
δήλωσε προσθέτοντας πως «δυστυχώς ούτε τα υποκείμενα νοσήματα, ούτε οι 
υπάρχουσες εργαστηριακές εξετάσεις, ούτε και η κλινική μας εμπειρία μπορεί να δώσει 
εικόνα για το ποιος θα είναι ο ασθενής με την δυσμενή εξέλιξη».

Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών
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Κορονοϊός: Πρωτοπόρος η Ελλάδα σε διεθνείς μελέτες για την 
ανακάλυψη νέων θεραπειών κατά του ιού

Στην παγκόσμια προσπάθεια που καταβάλλεται 
διεθνώς για την ανακάλυψη καινοτόμων θεραπειών 
κατά της ασθένειας COVID-19 που προκαλεί ο νέος 
κορωνοϊός, πρωτοπόρος είναι η χώρα μας και 
συγκεκριμένα οι επιστήμονες από το Εθνικό και 
Καποδιστρικό ).

Η Ελλάδα μαζί με την Αγγλία είναι οι πρώτες χώρες στην Ευρώπη, στις οποίες 
εγκρίθηκε η ένταξη στη διεξαγωγή της τεράστιας μελέτης «Adaptive COVID-19 
Treatment Trial». Πρόκειται για μια προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν 75 κλινικές 
παγκοσμίως, ώστε να επιβεβαιωθεί εάν οι πιο ελπιδοφόρες πειραματικές – μέχρι 
σήμερα – θεραπείες κατά του ιού, θα τελεσφορήσουν ώστε να παράξουν νέα καινοτόμα 
φάρμακα που θα ανακόψουν την θανατηφόρα πορεία του κορωνοϊού.

Η ένταξη της Ελλάδας στη μελέτη «Adaptive COVID-19 Treatment Trial» (αρ. Πρ. 
DMID: 20-0006) εγκρίθηκε την Παρασκευή (3/3/2020).

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ
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Κορωνοϊός: Σοκ από το θάνατο 52χρονου μη ευπαθούς 
ασθενή- Τι λέει γιατρός του νοσοκομείου (vid)

«Είμαστε ακόμα, από επιστημονικής πλευρά στο 
επίπεδο που μαθαίνουμε αυτό το καινούριο νόσημα» 
τόνισε ο καθηγητής προσθέτοντας πως η ιατρική 
κοινότητα προσπαθεί να ανταποκριθεί ως εκ τούτου 
στις γνώσεις που διαθέτει.

Ο Καθηγητής Ευάγγελος Γιαμαρέλλος, Αναπληρωτής 
Παθολογίας – Λοιμώξεων του Εθνικού &  (Ε.
Κ.Π.Α.) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν»,όπου και νοσηλευόταν ο 
52χρονος), έδωσε περαιτέρω πληροφορίες γύρω από το περιστατικό μιλώντας στον 
ΣΚΑΙ.

«Είμαστε ακόμα, από επιστημονικής πλευρά στο επίπεδο που μαθαίνουμε αυτό το 
καινούριο νόσημα» τόνισε ο καθηγητής προσθέτοντας πως η ιατρική κοινότητα 
προσπαθεί να ανταποκριθεί ως εκ τούτου στις γνώσεις που διαθέτει.

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών



25;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Κορωνοϊός: Τι λέει ο γιατρός του Αττικόν για τον θάνατο 52χρονου
Πηγή: www.tovima.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
05-04-2020 01:03:15

Σύνδεσμος: https://www.tovima.gr/2020/04/05/society/koronoios-ti-leei-o-giatros-tou-attikon-gia-ton-thanato-52xronou/

Θέματα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

www.tovima.gr - 2020-04-05 01:03:15

Κορωνοϊός: Τι λέει ο γιατρός του Αττικόν για τον θάνατο 
52χρονου

Ο Καθηγητής Ευάγγελος Γιαμαρέλλος, Αναπληρωτής 
Παθολογίας – Λοιμώξεων του (Ε.Κ.Π.Α.) του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν»,όπου και 

νοσηλευόταν ο 52χρονος), επιχείρησε να δώσει πρόσθετες πληροφορίες.

Προβληματισμό συνεχίζει να προκαλεί ο θάνατος ενός 52χρονου από κοροναϊό ο 
οποίος – σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες – δεν φαίνεται να ανήκει στις 
λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.

Ο Καθηγητής Ευάγγελος Γιαμαρέλλος, Αναπληρωτής Παθολογίας – Λοιμώξεων του 
Εθνικού &  (Ε.Κ.Π.Α.) του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου «Αττικόν»,όπου και νοσηλευόταν ο 52χρονος), επιχείρησε να δώσει 
πρόσθετες πληροφορίες.

«Είμαστε ακόμα, από επιστημονικής πλευρά στο επίπεδο που μαθαίνουμε αυτό το 
καινούριο νόσημα» τόνισε ο καθηγητής μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας πως η 
ιατρική κοινότητα προσπαθεί να ανταποκριθεί ως εκ τούτου στις γνώσεις που διαθέτει.

Απαντώντας στο ερώτημα του κατά πόσο μπορούσαν να προβλέψουν οι γιατροί το ότι 
ο 52χρονος ασθενής θα έχανε τελικώς την ζωή, ο κ. Γιαμαρέλλος ξεκαθάρισε πως σε 
κάθε περίπτωση εφόσον ο ασθενής φτάσει στο σημείο να χρειάζεται διασωλήνωση οι 
πιθανότητες μιας αρνητικής εξέλιξης είναι μεγάλες.

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Κορονοϊός: Τι δήλωσε γιατρός του &quot;Αττικόν&quot; για τον 
θάνατο του 52χρονου - ΒΙΝΤΕΟ

Προβληματισμό στην ιατρική κοινότητα έχει 
προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 52χρονου Νίκου Σπανού, ο οποίος έφυγε από τη 
ζωή χτυπημένος από τον κορονοϊό, χωρίς όμως να ανήκει στις ευπαθείς ομάδες.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό έδωσε στον ΣΚΑΪ, ο Ευάγγελος 
Γιαμαρέλος, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας - λοιμώξεων του  στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες ο 
άτυχος άνδρας.

«Είμαστε ακόμα, από επιστημονικής πλευρά στο επίπεδο που μαθαίνουμε αυτό το 
καινούριο νόσημα» τόνισε ο κ. Γιαμμαρέο καθηγητής προσθέτοντας πως η ιατρική 
κοινότητα προσπαθεί να ανταποκριθεί ως εκ τούτου στις γνώσεις που διαθέτει.

Ερωτηθείς αν οι γιατροί μπορούσαν να προβλέψουν ότι ο 52χρονος ασθενής θα έχανε 
την ζωή του, ο κ. Γιαμαρέλλος ξεκαθάρισε πως σε κάθε περίπτωση εφόσον ο ασθενής 
φτάσει στο σημείο να χρειάζεται διασωλήνωση οι πιθανότητες μιας αρνητικής εξέλιξης 
είναι μεγάλες καθώς ο κίνδυνος θανάτου για κάποιον που διασωληνώνεται κυμαίνεται 
από 50% -70% και έκανε λόγο για πολύ ύπουλο νόσημα.

«Οι ασθενείς έρχονται σε σχετικά καλή κατάσταση χωρίς αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα 
που υπάρχουν να είμαστε σε θέση να προδικάσουμε το ποια θα είναι η εξέλιξη» 
δήλωσε ο κ. Γιαμαρέλος προσθέτοντας πως«δυστυχώς ούτε τα υποκείμενα νοσήματα, 
ούτε οι υπάρχουσες εργαστηριακές εξετάσεις, ούτε και η κλινική μας εμπειρία μπορεί να 
δώσει εικόνα για το ποιος θα είναι ο ασθενής με την δυσμενή εξέλιξη».

Δείτε το βίντεο:

ΕΚΠΑ
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