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Ιστορία των 
πανδημιών



Διαχρονικές τάσεις στα 
λοιμώδη νοσήματα 
(Funk, PlosOne 2013)
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Θάνατοι από COVID-19



Περιστατικά και θάνατοι από COVID-19, 22 Απριλίου 2021



Περιστατικά και θάνατοι από COVID-19, 12 Απριλίου 2021

Ινδία 13.527.717



Περιστατικά και θάνατοι από COVID-19, 22 Απριλίου 2021

Ινδία 15.930.774



Εμβόλια

… και μάσκες



Η σημασία των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών παραγόντων στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας σε τοπικό 
και παγκόσμιο επίπεδο



Gráfica de El Pais

Συνάντηση σε 
έναν εσωτερικό 
χώρο

Μετά από 4 ώρες, 
κανένα μέτρο

Μόνο χρήση 
μασκών

Μάσκες, εξαερισμός 
και περιορισμός σε 2 
ώρες



Συσχέτιση ανάμεσα σε παράγοντες που σχετίζονται με τα μέτρα 
περιορισμού (lockdown) για το Covid-19 και εμφάνιση άγχους και 

κατάθλιψης (μελέτη COVICAT, n=9452, Καταλωνία, Ximena Goldberg)

None 
Severe Depression 

(4.5%)
Severe Anxiety (9.9%)

RR (95% CI) RR (95% CI)

Οικογενειακές Συνθήκες

Διαπροσωπικές συγκρούσεις 1.0 2.54 (2.49 - 2.58) 2.15 (2.14 - 2.17)

Οικονομικά Προβλήματα

Δυσκολίες ενοίκιο-διατροφή 1.0 2.18 (2.04 - 2.33) 1.77 (1.60 - 1.96)

Ευρύτερο Περιβάλλον

Έλλειψη πρόσβασης σε 

εξωτερικούς χώρους
1.0

1.65 (1.35 - 2.00) 1.32 (1.16 - 1.50)

Ενόχληση θόρυβο 1.0 1.53 (1.51 - 1.54) 1.43 (1.43 - 1.44)

Log-binomial regression,  models adjusted for age, gender, education level, days passed since end of stay-at-
home order, positive COVID-19 diagnosis, and type of interview as random effect.
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2,5 φορές παραπάνω κίνδυνος 
κατάθλιψης σε άτομα με σοβαρά 
οικογενειακά προβλήματα 



Ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στην κλιματική 
αλλαγή, μείωση βιοπικοιλότητας, 

καταστροφή βιοτόπων, εντατική γεωργία και 
την εμφάνιση του                      ;  



Οι πανδημίες προκύπτουν από τη μικροβιακή 
ποικιλομορφία στη φύση

• Η πλειονότητα (60%-70%) των νέων ασθενειών (π.χ. Ebola, Zika, 

Nipah εγκεφαλίτιδα) και σχεδόν όλες οι γνωστές πανδημίες (π.χ. γρίπη, 

HIV / AIDS, COVID-19), είναι ζωονόσοι  

• Εκτιμάται ότι υπάρχουν 1,7 εκατομμύρια μη εντοπισμένοι ιοί στα 

θηλαστικά και στα πτηνά. 631.000-827.000 θα μπορούσαν δυνητικά να 

μολύνουν τους ανθρώπους 

• Οι πιο σημαντικές δεξαμενές παθογόνων με πανδημικό δυναμικό 

είναι θηλαστικά (νυχτερίδες, τρωκτικά, ανρωποειδή), μερικά πουλιά 

και ζώα (κτηνοτροφία) 



Oι ζωονοσογόνοι ξενιστές αυξάνονται στα οικοσυστήματα 
που έχουν μεταβληθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
Gibb, Nature 2020)

Ποικιλομορφία ειδών Συνολικός αριθμός



H εμφάνιση επιδημιών σχετίζεται με πολλαπλούς παράγοντες

- ποικιλομορφία των μικροβίων στη φύση σε μια περιοχή (η 
ζωονοσολογική δεξαμενή) 
- τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στον επιπολασμό παθογόνων 
πληθυσμών στη φύση (πχ μετανάστευση φορέων λόγω αύξησης 
θερμοκρασίας)
- τη συχνότητα επαφών ανθρώπων και κατοικίδιων ζώων με φυσικές 
δεξαμενές πιθανών ζωονόσων (πχ από την αποδάσωση)

Σύγκλιση αυτών των παραγόντων με:
- Μεγάλη αύξηση της διεθνούς κινητικότητας
- Υποβάθμιση των δομών δημόσιας υγείας



Δυνατότητες 
και προσδοκίες 
στη ζωή δεν 
είναι οι ίδιες 
για όλους! 

Κοινωνικές 
ανισότητες 
στο COVID-19

Παγκοσμίως, 2 στα 100 
άτομα έχουν μολυνθεί 
από τον κορωνοϊό 

Στις ΗΠΑ που έχουν από 
τους υψηλότερους 
δείκτες μόλυνσης, ο 
αριθμός είναι 9 στα 100

Στις φυλακές των ΗΠΑ, ο 
δείκτης είναι 34 στα 100 
άτομα , τρείς φορές 
παραπάνω 



Σχέση Κοινωνικών ανισοτήτων (Social Vulnerability Index –SVI, Δείκτης κοινωνικής ευπάθειας) 

με την εβδομαδιαία επίπτωη και θνησιμότητα από COVID-19 ΗΠΑ (Karmakar, JAMA 2021)

Τα σχήματα δείχνουν ότι οι δήμοι (counties) με υψηλότερα σκορ κοινωνικής ευπάθειας, έχουν 

υψηλότερους δεικτες COVID-19

Φτωχές κοινότητες

Πλούσιες κοινότητες



Απολύσεις/ανεργία σχετιζόμενες με την πανδημία Πρόβλημα στην αγορά φαγητού

Φτωχές κοινωνικές ομάδες

(JAMA NetOpen 2021)

Σχέση των περιοριστικών μέτρων για την επιδημία με τις   
κοινωνικές ανισότητες στις ΗΠΑ



Εμβόλια
Το κύριο πρόβλημα με τα εμβόλια (όχι το μόνο) είναι ότι δεν 

έχουμε αρκετά 



Δείκτες εμβολιασμού ανά ήπειρο. Δόσεις που έχουν 
χορηγηθεί ανά 100 άτομα (1η βδομάδα Απριλίου 2021)
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Πλούσιες χώρες έχουν πρόσβαση στα εμβόλια του κορωνοιού πριν από τις υπόλοιπες



1. Η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (και των επομένων κρίσεων) είναι 
σύνθετη. Στην τωρινή φάση κρίσης οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν 
στα εμβόλια και τα άλλα μέτρα περιορισμού νέων κρουσμάτων. 

2. Οι περισσότερες νέες λοιμώδεις ασθένειες είναι ζωονόσοι, 40% από άγρια 
ζώα, και σχετίζονται με αλλαγές στην βιοποικιλότητα, κλίμα, χρήση εδάφους, 
κατστροφή φυσικών χώρων  

3. Οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι καθοριστικοί για μια 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 
Αντιμετωπίζοντας το COVID-19 τώρα πρέπει να μας βοηθήσει για να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις επόμενες παγκόσμιες κρίσεις

Συμπεράσματα


