Κορονοϊός: Η κούρσα για το εμβόλιο ενώ ο ιός θερίζει - Ποιοι και πότε θα το λάβουν

Το «κυνήγι» για ένα εμβόλιο κατά του Covid-19, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε
περίπου 700.000 ανθρώπων παγκοσ-μίως, έχει αρχίσει εδώ και καιρό. ...

Παρά το γεγονός ότι δημοσίως υποστηρίζεται πως το εμβόλιο πρέπει να είναι ένα
αγαθό προσβάσιμο στους πάντες, στην πράξη όλοι περιμένουν τις απαντήσεις σε
δύο ερωτήματα: Ποια φαρμακευτική θα... τερματίσει πρώτη και με ποια κυβέρνηση
θα έχει κλείσει την πιο ευνοϊκή συμφωνία;
Αυτή τη στιγμή στην κούρσα των φαρμακευτικών εταιρειών προηγούνται η
AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που έχουν ενώσει τις δυνάμεις
τους για την παραγωγή ενός εμβολίου, με θετικές έως τώρα δοκιμές.
Από πολύ κοντά ακολουθούν το mRNA της αμερικανικής Moderna, ένα κινεζικό
εμβόλιο από το στρατό και την εταιρεία βιοτεχνολογίας CanSigo Biologic, το
εμβόλιο της γερμανικής BioNTech και της αμερικανικής Pfizer κι εκείνο της
γαλλικής Sanofi με τη βρετανική GSK.
Αν και ένα εξ αυτών θα μπορούσε να εξασφαλίσει έγκριση ακόμη και μέσα στο
έτος, μένει να φανεί εάν αυτό θα προσφέρει προσωρινή ή μακροπρόθεσμη ανοσία,
αλλά και πόσες δόσεις θα χρειάζονται για κάθε άτομο. Η αμερικανική κυβέρνηση
φαίνεται να έχει κινηθεί με πιο γρήγορα βήματα στην εξασφάλιση δόσεων από
διάφορες εταιρείες, αλλά η Ε.Ε. τελευταία επιταχύνει επίσης το βηματισμό της.
Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, ένα εμβόλιο που θα βγει στην αγορά με πολύ πιο
γρήγορες διαδικασίες από ό,τι συνηθίζεται, εγείρει σημαντικές προκλήσεις και
ερωτήματα για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητά και την επάρκειά του.
Η Ρωσία
Το Κρατικό Ερευνητικό Κέντρο Ιολογίας και Βιοτεχνολογίας της Ρωσίας Vektor
σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού τον
Νοέμβριο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Ρινάτ Μαξιούτοφ.

1/3

Κορονοϊός: Η κούρσα για το εμβόλιο ενώ ο ιός θερίζει - Ποιοι και πότε θα το λάβουν

Μιλώντας στον ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1, ανέφερε ότι η
σταδιακή μετάβαση από τον εμβολιασμό ειδικών και υψηλού κινδύνου ομάδων στον
μαζικό εμβολιασμό αναμένεται για το τέλος του τρέχοντος έτους και τις αρχές του
επόμενου.
«Αναμένουμε να ξεκινήσουμε την παραγωγή τον Νοέμβριο αυτού του χρόνου.
Επομένως, προς το τέλος του χρόνου και τις αρχές του επόμενου, μπορούμε να
μιλάμε για την μετάβαση από τον εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου στον
μαζικό εμβολιασμό», δήλωσε ο Μαξιούτοφ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.
Μια ημέρα πριν, ο Ρώσος υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο ενημέρωσε ότι η
κυβέρνηση αναμένει πως η πρώτη φάση της παραγωγής του εμβολίου θα ξεκινήσει
τον Οκτώβριο και επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός στη Ρωσία θα είναι δωρεάν.
Η αντιπρόεδρος της Ρωσίας, Τατιάνα Γκολίκοβα, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα
είχε δηλώσει ότι δύο ρωσικές εταιρείες παραγωγής εμβολίων συναγωνίζονται για
το ποια θα ξεκινήσει πρώτη την παραγωγή. Αυτές είναι το Ερευνητικό Ινστιτούτο
Gamaleya και η Vektor.
Κυριακίδου: Τέλος του '20 αρχές του 2021 έτοιμο το εμβόλιο
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου, για το γεγονός ότι από το φθινόπωρο
η Ευρώπη θα βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με τον κορονοϊό, ενώ θα κάνει την
εμφάνισή της και η εποχική γρίπη.
Όπως ανέφερε η Ελληνοκύπρια Επίτροπος της Ε.Ε., μιλώντας στην εκπομπή της
ΕΡΤ «Συμβαίνει στην Ευρώπη», το θέμα έχει ήδη συζητηθεί με τους υπουργούς
Υγείας των κρατών μελών της Ε.Ε. από τους οποίους έχει ζητηθεί να εμβολιαστεί
για την γρίπη ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.
Αρχές του 2021 θα κυκλοφορήσει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, πιθανολόγησε η
Επίτροπος και υπογράμμισε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα
κράτη μέλη είναι σε διαπραγμάτευση με έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών που
αναπτύσσουν το εμβόλιο. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να δώσω
λεπτομέρειες, εάν προχωρήσουμε θα είναι έτοιμο ίσως τέλος χρόνου, αρχές του
επομένου. Η παραγωγή θα πρέπει να είναι μεγάλη για να μπορέσουμε να
καλύψουμε τον πληθυσμό. Μέχρι τότε θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, αυτό είναι
τεράστιας σημασίας».
Η Επίτροπος Υγείας υπογράμμισε επίσης, ότι «στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
είναι να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως του
μεγέθους τους».
688.000 οι θάνατοι, πάνω από 18 εκατ. τα κρούσματα
Ξεπέρασαν πλέον τα 18 εκατομμύρια τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από
τον νέο κορονοϊό στον κόσμο, τα μισά και πλέον εκ των οποίων εντοπίστηκαν στις
ΗΠΑ και στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, κατά την
καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε κυβερνητικές
ανακοινώσεις ως τις 01:40 (ώρα Ελλάδας).
Έχουν επιβεβαιωθεί 18.011.763 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και
687.941 θάνατοι, ιδίως στις ΗΠΑ, τη χώρα η οποία υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα
από την πανδημία στον κόσμο, με 4.657.693 μολύνσεις και 154.793 νεκρούς, στη
Βραζιλία (2.733.677 μολύνσεις, 94.104 νεκροί) και στην Ινδία (1.750.723, 37.364
αντιστοίχως).
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