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Εβδομάδα

Θάνατοι ασθενών με Covid-19 κατά εβδομάδα, Ελλάδα 03/2020 - 07/2020 

Μαρ                                           Απρ                                                Μαι   Ιουν                                                Ιουλ  

2020Πηγή στοιχείων: ECML Covid

Το πρώτο κύμα

έως 31/05/2020

έως 31/05/2020





Παράγοντες που συνέβαλαν στην καλή
εξέλιξη στην Ελλάδα κατά την πρώτη φάση

– Εμπειρία Ιταλίας εμφανής
– Μειωμένη εμπιστοσύνη 

υπευθύνων σε αντοχές 
συστήματος υγείας

• Ξεκάθαρη υποστήριξη μέτρων από 
όλη την αντιπολίτευση

• Κυριαρχία επιστημονικού λόγου σε 
συνδ. με αξίες ανθρωπισμού

• Τήρηση μέτρων από πολίτες σε 
ευρεία κλίμακα

➢ Όμως, ίσως εφησυχασμός και 
λάθος συμπεράσματα:
✓ Covid: παρένθεση μικρής διάρκειας [?]

✓ Λοκντάουν: επαρκές εργαλείο [?]

✓ Αυτάρκεια: όχι φορείς, Τ.Α., πολίτες [?]

Country Weeks Country Weeks

China -10 Greece 0

Iran -3 Sweden 0

S. Korea -3 Norway 0

Italy -3 Portugal +1

France -2 Ireland +1

USA -2 Bulgaria +1

Spain -1 Albania +1

UK -1 Romania +1

Netherlands -1 Finland +2

Germany 0 Serbia +2

Belgium 0 Russia +2

Διαφορά από Ελλάδα (σε εβδομάδες) στην πορεία 
εξέλιξης της επιδημίας για επιλεγμένες χώρες

• Έγκαιρη λήψη «δύσκολων»  μέτρων κοινωνικών 
αποστάσεων και περιορισμού δραστηριοτήτων

– Σχετικά καθυστερημένη έναρξη 
επιδημικού κύματος στην Ελλάδα





Ορισμένες ιδιομορφίες στην αντιμετώπιση
της πανδημίας στην Ελλάδα



Δείκτης αυστηρότητας μέτρων απόκρισης (0 έως 100)



Ιδιωτικές συγκεντρώσεις

Λιανικό εμπόριο

Εστίαση-καφέ

Διακοπή κανονικής λειτουργίας

19/03 03/05 07/11

14/03 31/05

14/03

06/11

07/1101/06 17/01 06/02

Πηγές: Στοιχεία: ECML Covid· Μέτρα: ECDC



Παιδικοί Σταθμοί

Α΄βάθμια Εκπαίδευση

Β΄βάθμια Εκπαίδευση

Γ΄βάθμια Εκπαίδευση

Διακοπή κανονικής λειτουργίας

11/03 01/06 16/11 10/01 06/02

11/03 01/06 16/11 10/01 06/02

11/03 18/05

16/03 25/05

07/11

03/11

Πηγές: Στοιχεία: ECML Covid· Μέτρα: ECDC
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Διαχρονική εξέλιξη ελέγχων για Covid-19 σε επιλεγμένες χώρες



Διαχρονική εξέλιξη αριθμού ελέγχων για Covid-19 κατά είδος τεστ στην Ελλάδα

Πηγή: ΕΟΔΥ. Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης Covid-19. 21/04/2021



Μεγάλα (χρόνια) θεσμικά προβλήματα
ήρθαν στο προσκήνιο με την πανδημία (1)

• Επιδημιολογική επιτήρηση

– Όχι δημόσια διαθεσιμότητα αναλυτικών δεδομένων [π.χ. μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής: αριθμός νέων κρουσμάτων-εισαγωγών σε 
νοσοκομείο-διασωληνώσεων-εισαγωγών σε ΜΕΘ-θανάτων (και συνολικοί 
αριθμοί) σε οριζόμενα από χρήστη χρονικά διαστήματα κατά Νομό/Δήμο, 

ηλικιακές ομάδες, τύπο τεστ κλπ.] --> 

> Δεν υποστηρίζεται/τεκμηριώνεται η λογική των μέτρων

> Δεν ευνοείται η εμπλοκή τοπικών φορέων και πολιτών σε μέτρα

– Μόνο βασικά δεδομένα (π.χ. όχι δομημένες πληροφορίες από

ιχνηλάτηση και συρροές κρουσμάτων, όχι σύστημα "sentinel")

– Παραμέληση επιδημιολογικής επιτήρησης άλλων νοσημάτων

– Εξασθένιση ρόλου κεντρικού Οργανισμού Δ.Υ. στον στρατηγικό σχε-
διασμό αντιμετώπισης πανδημίας, αξιολόγηση στοιχείων επιτήρη-
σης, αξιολόγηση μέτρων, συντονισμό/διενέργεια μελετών κλπ. --> 

> Συρρίκνωση επιστημονικής λειτουργίας



• Περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας

– Όχι ρόλο σε πανδημία

– Αναξιοποίητη δυνατότητα για περιφερειακό (και τοπικό) 
"στρατηγείο" δημόσιας υγείας (γνώση δεδομένων, κατανόηση 
κατάστασης, ρόλο σε λήψη και εφαρμογή μέτρων)

– Αναξιοποίητη δυνατότητα για πυρήνα περιφερειακού (και 
τοπικού) οργάνου για συντονισμό διαχείρισης της πανδημίας (μαζί 
με Τ.Α., φορείς, πολίτες κλπ.)

• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

– Όχι μόνο δεν ενισχύθηκε αλλά συρρικνώθηκε (π.χ. γιατροί ΚΥ σε 
νοσοκομεία, δευτερεύοντα ρόλο σε εγχείρημα εμβολιασμού)

– 80-85% ασθενών με Covid-19 δεν χρειάζονται νοσοκομείο, αλλά 
πολλοί από αυτούς χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση

Μεγάλα (χρόνια) θεσμικά προβλήματα
ήρθαν στο προσκήνιο με την πανδημία (2)



• Ευρύτερες συνεννοήσεις και συναινέσεις

– Θεμελιώδης αρχή της δημόσιας υγείας

– Όχι θεσμοί και μηχανισμοί (και ήθη) ευρύτερων συνεννοήσεων και 
συναινέσεων – κοινωνικών, πολιτικών

– Δυνατότητες μετά πρώτη φάση πανδημίας υπονομεύθηκαν

• Γνωμοδοτικές επιτροπές - Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

– Σημαντική η ευρεία αναγνώριση της ανάγκης για λήψη αποφάσεων 
βάσει επιστημονικών δεδομένων και γνώσεων

– Έλλειψη εμπεδωμένων κανόνων λειτουργίας, π.χ.σαφής ρόλος, 
τύπος πρακτικών, σύγκρουση συμφερόντων, σύγχυση με "Εθνική 
Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας Covid-19" κ.ά. – διαφάνεια?

– Συχνά σύγχυση: γνωμοδότηση (Επιτροπή) vs απόφαση (Κυβέρνηση)

– Η Επιτροπή έχει χρησιμοποιηθεί για προκάλυμμα ευθυνών (καταχρη-
στική επίκλησή της) ή για μετάθεση ευθυνών ("τις πταίει")

Μεγάλα (χρόνια) θεσμικά προβλήματα
ήρθαν στο προσκήνιο με την πανδημία (3)



Συμπεράσματα

• Χρόνια θεσμικά προβλήματα: εμπόδιο για διαχείριση της πανδημίας

• Ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση κρίσιμων θεσμικών προβλημάτων σε 
τομείς της δημόσιας υγείας & υγείας (όσο είναι εφικτό σε επείγουσες 
συνθήκες πανδημίας) – η πανδημία δεν θα τελειώσει γρήγορα

• Ανάγκη για σχέδιο μεγάλης εμβέλειας για την αναδιοργάνωση της 
δημόσιας υγείας στην Ελλάδα

– Κεντρικοί φορείς και υπηρεσίες δημόσιας υγείας

– Περιφερειακοί φορείς και υπηρεσίες δημόσιας υγείας

– Επιδημιολογική επιτήρηση

– Εκπαίδευση ειδικών στη δημόσια υγεία & γενική εκπαίδευση/εξοικείωση 
επιστημόνων υγείας (πρόγραμμα σπουδών ιατρικής, νοσηλευτικής κλπ.)

• Ανάγκη για πρωτοβουλίες και μηχανισμούς για εμπέδωση πρακτικής και 
"κουλτούρας" ευρύτερων συνεννοήσεων σε θέματα δημόσιας υγείας

• Ενεργητική και υψηλού επιπέδου συμμετοχή στο διεθνές γίγνεσθαι
δημόσιας υγείας (προς αναβάθμιση ρόλου διεθνών οργανισμών?)


