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Προς τον 
Υπουργό Υγείας
κ. Β. Κικίλια

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε  συνέχεια  του  δελτίου  τύπου  της  13ης  Μαρτίου  2020  της  Ελληνικής  Εταιρείας
Ανοσολογίας (ΕΕΑ) για την πανδημία COVID-19, σας κοινοποιούμε σχετικές προτάσεις της
ΕΕΑ θέλοντας να συμβάλλουμε στην κοινή επιστημονική προσπάθεια.

Η πανδημία COVID-19 αναμφίβολα αποτελεί την σοβαρότερη σύγχρονη πρόκληση για τα
δημόσια συστήματα υγείας και επίκεντρο δράσης όλου του βιοϊατρικού επιστημονικού
δυναμικού παγκοσμίως. Καθημερινά αποδεικνύεται ότι οι επίσημοι φορείς προστασίας
της  δημοσίας  υγείας  στη  χώρα  μας,  όπως  αυτοί  συντεταγμένα  εκφράζονται  από  τις
αρμόδιες  επιτροπές  εμπειρογνωμόνων  του  Υπουργείου  Υγείας,  ακολουθούν  μια
συγκροτημένη  και  αποτελεσματική  στρατηγική  ελέγχου  της  πανδημίας.  Ασφαλώς  η
«καταιγίδα» δεν έχει κοπάσει ακόμη, όμως οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, γεγονός που
βοηθάει  σημαντικά  στην  αποδοχή  και  στήριξη  των  μέτρων  αντιμετώπισης  από  την
συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.

Η ΕΕΑ η οποία διαθέτει μέλη με εξειδίκευση σε εργαστηριακό, κλινικό και ερευνητικό
επίπεδο στις λοιμώξεις και ανοσοφλεγμονώδεις αντιδράσεις είναι πρόθυμη, ικανή και
έτοιμη  να  συνδράμει.  Προς  την  κατεύθυνση  αυτή,  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  νέα
δεδομένα και ερωτήματα για τη δημόσια υγεία που θα προκύψουν προοπτικά από την
πανδημία COVID-19 θα θέλαμε να προτείνουμε τα παρακάτω:

Α)  Είναι  γνωστό  με  βάση  επιδημιολογικά  δεδομένα  ότι  η  μη  επανεμφάνιση  μιας
επιδημίας μπορεί να  εξασφαλισθεί όταν υπάρχει ανοσία στα 2/3 περίπου του γενικού
πληθυσμού.  Συνεπώς  η  μελέτη  της  ανοσίας  σε  ευρεία  κλίμακα  είναι  επιβεβλημένη
προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο προστασίας του ελληνικού πληθυσμού ώστε να
ληφθούν πολιτικές  αποφάσεις  που αφορούν την υγεία του και  την επανεκκίνηση  της
οικονομίας. Στον τομέα αυτό  η ΕΕΑ θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά σε ότι αφορά
τις  δοκιμασίες  μέτρησης  αντισωμάτων  στη  χώρα  μας,  συμπεριλαμβανομένης  της
διερεύνησης της καταλληλότητας και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας τους στον
ελληνικό πληθυσμό. 

Β)  Οι  ασθενείς  με  ανοσολογικές  διαταραχές  (ανοσοανεπάρκειες,  αυτοάνοσα/
αυτοφλεγμονώδη  νοσήματα,  μεταμοσχευμένοι,  λήψη  βιολογικών  παραγόντων  και
ανοσοθεραπειών) αποτελούν μια ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα έναντι της νόσου  COVID-19
που απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Επιπλέον, τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα
δείχνουν ότι  η  σοβαρή/θανατηφόρος  COVID-19 οφείλεται  σε  υπέρμετρη ανοσολογική
απόκριση ( σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών )  έναντι  του SARS CοV-2.  Στην ΕΕΑ 

Aλεξανδρουπόλεως 41-45, 11527 Αθήνα   Τηλ./Fax: 211 4095472 
41-45, Αlexandroupoleos str., GR-11527 Athens, Greece  Tel./Fax: +30 211 4095472

E-mail: info@helsim.gr - http://www.helsim.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΑΙΚ.ΠΑΥΛΙΤΟΥ -ΤΣΙΟΝΤΣΗ

Αντιπρόεδρος
ΑΙΚ. ΤΑΡΑΣΗ - 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γεν. Γραμματέας
ΑΣ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Ειδ.  Γραμματέας
Π. ΣΚΕΝΔΡΟΣ

Ταμίας
ΧΡ. ΤΣΙΓΑΛΟΥ

Μέλη
Π. ΣΙΔΕΡΑΣ
Κ. ΑΔΑΜ

EXECUTIVE
COMMITTEE

President
AIK. PAVLITOU - TSIONTSI

Vice President
K. TARASSI - 
ZAFIROPOULOU

Secretary General
AS. FYLAKTOU

Secretary
P. SKENDROS

Treasurer
CHR. TSIGALOU

Members
P.SIDERAS
K.  ADAM



      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY              ΑΝΑΣΣΦΣΦΣΦΣ

συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες με εμπειρία στη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία των παραπάνω
καταστάσεων και συνεπώς μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά,  στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής ομάδας,  στη
διαμόρφωση σχετικών πρωτοκόλλων/μελετών ή οδηγιών.

Γ)  Μέλη  της  ΕΕΑ συμμετέχουν  σε  ερευνητικά  κέντρα αριστείας στην  χώρα μας  και  στο εξωτερικό.  Η  εμπειρία-
τεχνογνωσία  τους  θα  μπορούσε  να  αξιοποιηθεί  στα  πλαίσια  συνεργασιών  που  στοχεύουν  στην  ανάπτυξη
καινοτομίας και νέων στρατηγικών αντιμετώπισης του COVID-19.

Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι η ΕΕΑ μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στις επερχόμενες φάσεις αντιμετώπισης
του COVID-19 και εκτιμούμε ότι η συμμετοχή της είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση της Ομάδας των Ειδικών στη
μάχη κατά της πανδημίας.

Με τιμή
                                               Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

                     ΑΙΚ. ΠΑΥΛΙΤΟΥ-ΤΣΙΟΝΤΣΗ             ΑΣ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ

                                Πρόεδρος            Γεν. Γραμματέας

Κοινοποίηση:

- Υφυπουργό Υγείας  κ. Β. Κοντοζαμάνη

- Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Π. Πρεζεράκο

- Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας  κ. Ι. Κωτσιόπουλο

- Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας  κ. Π. Αρκουμανέα

- Εθνική Eπιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού COVID-19 κ. Π. Πρεζεράκο

- Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες κ. Σ. Τσιόδρα

- Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) κ. Α. Εξαδάκτυλο

- Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) κ. Γ. Πατούλη

- Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) κ. Ν. Νίτσα
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