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Ο
κόσµος µετά την πανδηµία θα αλλά-
ξει κατά πολύ. Οι αλλαγές που θα επι-
φέρει η πρωτόγνωρη αυτή κατάστα-

ση θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην κοινω-
νία, στα συστήµατα υγείας και στην ψυχολο-
γία των πολιτών. Παρακαταθήκη για την επό-
µενη ηµέρα θα είναι ένα σύγχρονο ψηφιοποι-
ηµένο δηµόσιο σύστηµα και ένα ισχυρό και 
αξιόπιστο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Νέα κρεβά-
τια ΜΕΘ, προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση 
των δοµών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγεί-
ας είναι όσα έγιναν σε µόλις πέντε εβδοµάδες. 
Η πανδηµία έβαλε τη χώρα σε τροχιά µεταρ-
ρυθµίσεων και απέδειξε ότι ο ελληνικός λαός 
διαθέτει οµοψυχία και, όταν χρειαστεί, µπορεί 
να τα καταφέρει. Την επόµενη ηµέρα και τη µε-
τάβαση στην  κανονικότητα περιγράφουν έξι 
διακεκριµένοι καθηγητές.  

 Θάνος ∆ηµόπουλος 
Καθηγητής Θεραπευτικής της Ιατρικής Σχολής, 
πρύτανης ΕΚΠΑ

Κινητές µονάδες
«Τρεις σηµαντικοί παράγοντες θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όσον αφορά την πρωτογε-
νή πρόληψη, τη δευτερογενή πρόληψη και τη 
θεραπεία κατά την πανδηµία της COVID-19. 
Πρώτον, η ανάγκη συνεχούς και µαζικής επιδη-
µιολογικής επιτήρησης, που πλέον θα διαθέτει 
η χώρα µας µε τις κινητές µονάδες για τη διε-

νέργεια εξετάσεων. 
Μπορεί τα επιδη-
µιολογικά δεδοµέ-
να στο σύνολο της 
χώρας να είναι εν-
θαρρυντικά, ωστό-
σο σε συγκεκριµέ-
νες δοµές µπορεί 
να ισχύει το αντίθε-
το. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα απο-

τελούν καταυλισµοί µε κοινωνικό συνωστισµό, 
όπου δεν τηρούνται τα µέτρα υγιεινής, γηρο-
κοµεία και δοµές παραµονής προσφύγων και 
µεταναστών. Αντίστοιχα, κατά τη σταδιακή άρ-
ση των µέτρων µπορεί να παρατηρηθεί συρ-
ροή κρουσµάτων σε συγκεκριµένες περιοχές 
και να υπάρξει ανάγκη επιλεκτικής επαναφο-
ράς των περιοριστικών µέτρων για επιπλέον 
χρονικό διάστηµα. 
∆εύτερον, είναι πιθανό πολίτες που αποτελούν 
οµάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρές επιπλο-
κές, όπως ηλικιωµένοι και άνθρωποι µε κατε-
σταλµένο ανοσοποιητικό σύστηµα λόγω χρό-
νιων παθήσεων, να κληθούν να συνεχίσουν να 
τηρούν µέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.
 Τα µέτρα µπορεί να συνεχίσουν έως ότου µει-
ωθούν τα νέα περιστατικά στο ελάχιστο και 
υπάρξει πιο αποτελεσµατική θεραπευτική αντι-
µετώπιση µε αποτελεσµατικούς φαρµακευτι-
κούς συνδυασµούς, µε τη χορήγηση πλάσµα-
τος από ιαθέντα άτοµα µε COVID-19 ή εµπορι-
κά διαθέσιµο εµβόλιο έναντι του SARS-CoV-2.
Τρίτον, η επάνοδος στην κανονικότητα σε πολ-
λές χώρες παγκοσµίως, τόσο σε ασιατικές χώ-
ρες όσο και σε ευρωπαϊκές, πραγµατοποιεί-
ται σταδιακά, µε άρση των περιοριστικών µέ-
τρων κατά κανόνα σε αντίστροφη πορεία από 
αυτήν που εφαρµόστηκαν. Βέβαια στις ασια-
τικές χώρες, άλλα και σε κάποιες περιπτώσεις 
και στην Ευρώπη, υπάρχει παράλληλα ευρεία 
χρήση µασκών. Είναι εποµένως σηµαντικό, πα-
ρακολουθώντας τις επιπτώσεις από την άρση 
των µέτρων, να ακολουθηθούν τα πιο αποτε-
λεσµατικά παραδείγµατα».

«Οπως εύστοχα έχει ειπωθεί, ο κόσµος µετά την πανδη-
µία θα είναι ένας άλλος κόσµος, µε τα προβλήµατα της 
υγειονοµικής ασφάλειας να προστίθενται σε αυτά της 
κλιµατικής αλλαγής, της διατροφικής κρίσης και των µα-
ζικών µεταναστευτικών ροών. Θα είναι ένας κόσµος αυ-
ξηµένης αβεβαιότητας. Η καλή επιστηµονική και επιχει-
ρησιακή πρακτική για τον έλεγχο της πανδηµίας, αν και 
απέκρυψε τις ελλείψεις του συστήµατος Υγείας, εντούτοις 
ανέδειξε πλευρές κρίσιµης σηµασίας για την εξέλιξη του 
υγειονοµικού τοµέα στη χώρα µας. Με χαρακτηριστικό 
παράδειγµα τη µεγάλη µείωση της ζήτησης για τα “επεί-

γοντα” περιστατικά στα νοσοκοµεία, αλλά και τη ζήτη-
ση στην πρωτοβάθµια περίθαλψη γενικά, χωρίς εµφα-
νή -επί του παρόντος- επιβάρυνση των δεικτών Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η πανδηµία αποτέλεσε ένα οιονεί 
“φυσικό πείραµα” εκτίµησης του πραγµατικού µεγέθους 
των αναγκών υγείας και της ζήτησης ιατρικής περίθαλ-
ψης. Με τον τρόπο αυτό στέλνει τα κατάλληλα “σήµατα” 
για τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται και παρακινεί για 
αλλαγές προς µια καλύτερη εκδοχή της νοσοκοµειακής 
περίθαλψης µε χαρακτήρα έντασης τεχνολογίας, διαχεί-
ρισης και ειδίκευσης.

Αλλά και στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές για το 
µέγεθος και τον τρόπο χρηµατοδότησης και αποζηµίω-
σης, τη θέσπιση ευλύγιστων σχέσεων εργασίας, την εισα-
γωγή “τιµών” χρόνου και χρήµατος και την εγκαθίδρυ-
ση ισχυρού επαγγελµατικού µάνατζµεντ.

 Γιάννης Κυριόπουλος 
Οµότιµος καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας (ΕΣ∆Υ)

Τα «επείγοντα» περιστατικά

Η ζωή µας µετά 
την καραντίνα

«Απούσας µιας µαγικής κρυστάλλινης σφαίρας, 
δεν µπορούµε να προβλέψουµε το µέλλον. Μπο-
ρούµε, όµως, να χρησιµοποιήσουµε τα υπάρχο-
ντα πραγµατικά δεδοµένα για να καταλάβουµε 
τι πιθανόν έρχεται. Η επιδηµιολογική αντιµετώ-
πιση της νόσου µε περιοριστικά µέτρα είχε επι-
τυχία, ανάλογα µε την πολιτική που ακολούθη-
σε η κάθε χώρα. Η ελληνική πολιτική αποδείχτη-
κε από τις πλέον επιτυχείς, κάτι για το οποίο ως 
λαός είµαστε υπερήφανοι. 

 Η χώρα µας έδειξε υποδειγµατική ηγετική συ-
µπεριφορά, ενηµερώνοντας άµεσα και τακτικά 
τον πληθυσµό µε αληθείς και ακριβείς πληρο-
φορίες, πάντα µε θαυµαστή ευαισθησία και εν-
συναίσθηση.

Σύντοµα θα πρέπει να γίνει σταδιακή επανεκ-
κίνηση της οικονοµίας, αλλά µε µεγάλη προσο-

χή. Η συνέχιση της επιδηµιολογικής επαγρύπνη-
σης είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

Το υγειονοµικό µας σύστηµα πρέπει να είναι 
έτοιµο και ικανό να αντιµετωπίζει την πανδηµία 
µε διάγνωση των νοσούντων, καθώς και αυτών 
που έχουν περάσει τη νόσο και είναι άνοσοι προς 
αυτήν, τουλάχιστον για ένα διάστηµα. 

Ολες οι υγειονοµικές µονάδες και αυτοί που ερ-
γάζονται σε αυτές πρέπει να προστατεύονται από 
πιθανές εξάρσεις του ιού, ενώ ο κίνδυνος µόλυν-
σης από τον ιό σε ευπαθείς πληθυσµούς, όπως 
σε αυτούς των γηροκοµείων, πρέπει να ελαχι-
στοποιείται µε τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα. 

Προληπτικά µέτρα πρέπει επίσης να καθιερω-
θούν σε όλους τους χώρους υψηλού κινδύνου, 
όπως τα αεροδρόµια και οι σταθµοί συγκοινωνί-
ας, ενώ η εισαγωγή  γνωστού λοιµογόνου παρά-

 Γεώργιος Π. Χρούσος 
Οµότιµος καθηγητής Παιδιατρικής και 

Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ

Προληπτικά µέτρα
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Κυρίως όµως, τα παράπλευρα “ευρήµατα” από την παν-
δηµία αναδεικνύουν σε προτεραιότητες της εθνικής υγειο-
νοµικής πολιτικής:

 α) Την επείγουσα αναγκαιότητα συγκρότησης µιας ισχυ-
ρής “κρατικής” υπηρεσίας δηµόσιας υγείας στην κεντρική 
διοίκηση και τις περιφέρειες, που βασίζεται σε ένα καλά εκ-
παιδευµένο “σώµα λειτουργών δηµόσιας υγείας”, που ασκεί 
δηµόσιες πολιτικές ελέγχου και διαχείρισης των παραγόντων 
κινδύνου για την υγεία.

 β) Τη δηµιουργία “δικτύων πρωτοβάθµιας φροντίδας” 
σε σχήµατα συµβολαιακής µορφής, που περικλείουν δυνη-
τικά τις δηµόσιες και τις ιδιωτικές δοµές υπό τον έλεγχο των 
περιφερειών.

Η επόµενη ηµέρα φέρνει έναν άλλο κόσµο στον κόσµο 
µας, στην κοινωνία, στην οικονοµία, στην υγεία και στην ια-
τρική περίθαλψη. Φέρνει έναν κόσµο δραστικών αλλαγών».

«Οσον αφορά την ψυχική σφαίρα, για πολ-
λούς οι γνώσεις για τον εαυτό τους θα εί-
ναι περισσότερες, καθώς η περίοδος της 
αποµόνωσης θα τους έχει δώσει τον καιρό 
για ενδοσκόπηση, ενώ είναι επίσης πιθα-
νό να παραµείνουν και την επόµενη ηµέ-
ρα δραστηριότητες που ανακαλύψαµε ότι 
µας γεµίζουν ευχάριστα τον χρόνο και δεν 
τις ξέραµε έως τώρα. Μέσα στην οικογέ-
νεια, η 24ωρη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο 
παρέχει χρόνο για επαναδιαπραγµάτευ-
ση των αντιθέσεων και των παραχωρήσε-
ων του ενός προς τον άλλον ή, από την άλ-
λη, αποκαλύπτει ρήγµατα που ήδη υπήρ-
χαν και που µέχρι τώρα δεν έβγαιναν ξε-
κάθαρα στην επιφάνεια. Για κάποιες οικο-
γένειες η συνειδητοποίηση των διαφορών 
µπορεί να οδηγήσει στη διάλυσή τους, για 
άλλες όµως θα επιφέρει αµοιβαίους συµ-
βιβασµούς που θα τις κάνουν πιο λειτουρ-
γικές και ευτυχέστερες. 

Πέρα από το προσωπικό και το οικογενειακό επίπεδο, µπο-
ρεί να υπάρξουν και αλλαγές στην κοινωνική µας συµπεριφο-
ρά, αν και αυτές είναι πιο δύσκολο να τις προβλέψει κανείς. 
Ενα µεγάλο µέρος της κοινωνικότητας (ιδίως για τις µικρότε-
ρες ηλικίες) ήδη πριν από την εποχή του κορωνοϊού είχε µε-
τατοπιστεί στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνεχί-
ζουν κανονικά τη λειτουργία τους, παρέχοντας χώρο για τα-
κτική αλληλεπίδραση χωρίς επιπτώσεις από την καραντίνα. 

Στο κοινωνικό επίπεδο υπάρχει, επίσης, 
η σκέψη ότι και µετά την άρση των µέτρων 
περιορισµού θα παραµείνουν επιφυλάξεις 
ως προς τις συµπεριφορές εγγύτητας µε-
ταξύ των ανθρώπων, αν και κάτι τέτοιο εί-
ναι µάλλον απίθανο. Η ιστορία έχει δείξει 
ότι οι επιδηµίες τροποποιούν παροδικά τη 
συµπεριφορά καθαριότητας, επαφής, σε-
ξουαλικότητας κ.λπ., αλλά λίγο καιρό αρ-
γότερα σχεδόν καµία από αυτές τις µετα-
βολές δεν παραµένει. 

Αλλωστε, όταν όλα αρχίσουν να λειτουρ-
γούν όπως πριν, θα νιώθουµε ότι δεν έχου-
µε λόγο να αποφεύγουµε να πλησιάσουµε 
ή να φιλήσουµε τους δικούς µας ανθρώ-
πους, αφού θα έχουµε στριµωχτεί πολύ πε-
ρισσότερη ώρα σε πολύ στενότερη επαφή 
µε αγνώστους στα µέσα συγκοινωνίας. Σε 
ένα “ανώτερο” επίπεδο, αυτό που µπορεί 
να αλλάξει είναι η εµπιστοσύνη στην επι-
στήµη, στο κράτος και στα θεσµικά όργανα. 

Παρά τις επιµέρους αντιδράσεις, υπάρχει γενικά η συνειδη-
τοποίηση ότι οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται γίνονται για 
τη δική µας προστασία και ο τρόπος που επεξηγούνται τις κά-
νει αντιληπτές ως απαραίτητες και αποδεκτές. 

Είναι στο χέρι της πολιτείας να διατηρήσει την αµεσότητα 
και την ειλικρίνεια που τώρα τη χαρακτηρίζουν στο συγκεκρι-
µένο θέµα, ώστε να καθιερωθεί και να ισχυροποιηθεί αυτό το 
κλίµα εµπιστοσύνης».

«Είµαστε έτοιµοι να αφήσουµε πίσω τα δύ-
σκολα. Πολύ σηµαντικό κριτήριο είναι ο µέ-
σος αριθµός υγιών ατόµων που θα κολλή-
σει ένα µολυσµένο άτοµο (γνωστός ως Rο). 
Η επιδηµία για να επεκτείνεται θα πρέπει ο 
αριθµός αυτός να υπερβαίνει το 2. Οταν εί-
ναι µικρότερος και µάλιστα µικρότερος από 
ένα, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα για τη 
χώρα µας, τότε η επιδηµία σβήνει και τείνει 
να εξαφανιστεί. 

Επίσης, σηµαντικό κριτήριο είναι το ισοζύ-
γιο νοσηλευοµένων και εξελθόντων από τα 
νοσοκοµεία, κυρίως στις ΜΕΘ και στους δι-
ασωληνωµένους. Οσο οι εξερχόµενοι είναι 
περισσότεροι από τους εισερχόµενους τόσο 
πιο κοντά θα είµαστε στην επόµενη ηµέρα. 
Η επόµενη ηµέρα θα κριθεί και από την απο-
τελεσµατικότητα των δοκιµαζόµενων φαρµά-
κων. Τα νέα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όχι 
µόνο γιατί θα σωθούν ζωές, αλλά και επειδή 

µια θεραπεύσιµη νόσος δεν απαιτεί ιδιαίτερα 
αυστηρά µέτρα ελέγχου. ∆ύο άλλα κριτήρια 
που θα επηρεάσουν τις σχετικές αποφάσεις 
είναι η πιθανολογούµενη ανοσία και τα απο-
τελέσµατα που θα προκύψουν σε χώρες ή πε-
ριοχές που άρχισαν ήδη να χαλαρώνουν τα 
µέτρα. Η επίδραση της εποχικότητας, δηλαδή 
των υψηλότερων θερµοκρασιών τους επόµε-
νους µήνες, θα βοηθήσει και αυτή στη χαλά-
ρωση των µέτρων. Η επίδραση αυτή µπορεί 
να θεωρείται ήδη δεδοµένη, αλλά δεν γνω-
ρίζουµε ακόµα τον βαθµό της συµβολής της. 
Η ζέστη και ο ήλιος ασφαλώς προστατεύουν, 
γιατί µειώνουν την επιβίωση του ιού στον αέ-
ρα και κυρίως στις επιφάνειες.

Για όλους αυτούς τους λόγους, τα δύσκολα 
είµαστε έτοιµοι να τα αφήσουµε πίσω µας. Το 
αν θα τα καταφέρουµε εξαρτάται από το πό-
σο θα συνεχίσουµε να τηρούµε µε ευλάβεια 
τα εκάστοτε µέτρα της πολιτείας».

 Γιάννης Τούντας  
Καθηγητής Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής της 

Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Το κρίσιµο 
«ισοζύγιο»

 Στέφανος Γρ. Φούσας 
MD, FESC, FACC, επ. καθηγητής Καρδιολογίας, 
τ. πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Τα επόµενα βήµατα   

 ∆ηµήτρης ∆ικαίος 
Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, 

Αιγινήτειο Νοσοκοµείο

Αλλαγές 
στην κοινωνική µας 

συµπεριφορά

«Μέχρι τώρα, από την έναρξη της πανδηµίας, πήραµε τα κατάλληλα 
µέτρα για την αποφυγή της µετάδοσης του ιού. Αυτό αναγνωρίστηκε 
από όλες τις χώρες του κόσµου. Ενα εθνικό σύστηµα υγείας, που είχε 
πολλά προβλήµατα λόγω της οικονοµικής κρίσης της προηγούµενης 
δεκαετίας, αναδιοργανώθηκε τους τελευταίους δύο µήνες και µεταξύ 
των άλλων σχεδόν διπλασιάστηκαν τα κρεβάτια στις ΜΕΘ µε δυνατό-
τητα διασωλήνωσης µε αναπνευστήρα και χορήγηση οξυγόνου, που 
είναι µέρος της θεραπείας για τους βαριά πάσχοντες.

Οσον αφορά τα βήµατα της επόµενης ηµέρας µετά την κορύφω-
ση της πανδηµίας στη χώρα µας, υπάρχουν τρεις κατηγορίες συναν-
θρώπων µας: 

α) Οι ασθενείς που νόσησαν και έχουν αντισώµατα. Αυτή η κατηγο-
ρία πρέπει να επανενταχθεί στην επαγγελµατική της δραστηριότητα.

β) Οι χαµηλού κινδύνου ασθενείς που θα νοσήσουν, ηλικίας έως 60 
ετών χωρίς συννοσηρότητες.

γ) Οι υψηλού κινδύνου ασθενείς, δηλαδή ασθενείς µε συννοσηρό-
τητες, και εκείνοι µεγαλύτερης ηλικίας. Η συγκεκριµένη κατηγορία πρέ-
πει να είναι η τελευταία που θα επανέλθει στην καθηµερινότητά της 
και ευελπιστούµε έως τότε να έχει βρεθεί η κατάλληλη φαρµακευτική 
αγωγή για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού και πιθανόν και το εµβό-
λιο, το οποίο και απαιτεί περισσότερο χρόνο».

αλλαγές
Οι αλλαγές που 
θα επιφέρει η 
πρωτόγνωρη αυτή 
κατάσταση θα 
έχουν σηµαντικό 
αντίκτυπο στην 
κοινωνία, στα 
συστήµατα 
υγείας και 
στην ψυχολογία 
των πολιτών

Εξι ειδικοί 
επιστήµονες 
αναλύουν τις 
αλλαγές που θα 
επιφέρει στην 
καθηµερινότητά 
µας η υγειονοµική 
κρίση και δίνουν 
συµβουλές για 
τη θωράκιση 
του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας

γοντα από εστίες του εξωτερικού πρέπει να  προβλέπε-
ται και να προλαµβάνεται. Τέλος, είναι απαραίτητο και 
απόλυτα σηµαντικό οι πολίτες µας να είναι σωστά ενη-
µερωµένοι, µε αίσθηµα ασφάλειας, κοινωνικής συµ-
µετοχής και ατοµικής ισχύος.

Ο καιρός καλυτερεύει, τα εµβόλια είναι καθ’ οδόν, 
τα φάρµακα όλο και βελτιώνονται. Είναι θέµα µηνών 
η επάνοδος στην κανονικότητα, µια νέα κανονικότη-
τα, όµως, που θα διαφέρει αρκετά από αυτή που έχου-
µε συνηθίσει. 

Ας δούµε την πανδηµία COVID-19 σαν προετοιµασία 
για µια άλλη εποχή που θα προβλέπει, θα αντιµετωπί-
ζει και θα εξουδετερώνει επιδηµίες καλύτερα από σή-
µερα. Η οικονοµική κρίση που θα ακολουθήσει τη λύ-
ση αυτής της πανδηµίας θα είναι οδυνηρή, αλλά η νέα 
κανονικότητα θα αλλάξει, ελπίζουµε και προς το καλύτε-
ρο. Κάθε κρίση διδάσκει, προκαλεί και µεταµορφώνει».


