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10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ενωση
Ασθενών µε µακροχρόνιες συνέπειες της Covid-19
(Long-Covid Greece) προχώρησε σε σύντοµο ερωτηµατολόγιο µεταξύ των
ασθενών που είναι µέλη
της οµάδας στο facebook.
Τα αποτελέσµατα ήρθαν να δώσουν τα πρώτα
στοιχεία πανελλαδικά για
ασθενείς που δεν έχουν
νοσηλευτεί. O δεκάλογος
των χαρακτηριστικών της
αναδυόµενης αυτής υγειονοµικής πρόκλησης, όπως
προέκυψε από την έρευνα,
είναι ο εξής:

τα κατά την οξεία φάση.
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Σε αντίθεση µε τα δεδοµένα των βαριών
νοσηλειών και των θανάτων, στη µακρά Covid
το γυναικείο φύλο πλήττεται πολύ περισσότερο
από το ανδρικό.
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Τα παρατεταµένα συµπτώµατα που εµφανίζουν οι ασθενείς που
νοσηλεύτηκαν παρουσιάζονται εξίσου και σε ασθενείς που πέρασαν τη νόσο
στο σπίτι.
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Τα µέλη της οµάδας δεν
είναι υπερήλικες αλλά
νέοι άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας.
Οι περισσότεροι από
αυτούς δεν νοσηλεύτηκαν και αντιµετώπισαν
ήπια ή καθόλου συµπτώµα-

Οι διαταραχές όσφρησης (ανοσµία και παροσµία) εµφανίζονται πολύ
περισσότερο σε ασθενείς
που έχουν Long-Covid και
δεν νοσηλεύτηκαν.
Η υπέρµετρη και
ακατανόητη κόπωση είναι το βασικό χαρα-

18 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΑΠΟ τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν στην ελληνική µελέτη, µε επικεφαλής τη βιοχηµικό-βιοτεχνολόγο, ερευνήτρια του ΕΚΠΑ, Μάρθα-Σπυριδούλα Κατσαρού, και
συγγραφείς, µεταξύ άλλων, την κ. Ιασωνίδου
και την καθηγήτρια Πνευµονολογίας ΕΚΠΑ,
Παρασκευή Κατσαούνου,, καταµετρήθηκαν 18 διαφορετικά συµπτώµατα
που ταλαιπωρούν τους ασθενείς, ταχυκαρδίες σε όρθια στάση, πόνοι
σε όλο το σώµα, δυσκολία συγκέντρωσης, προβλήµατα µνήµης,
τριχόπτωση, βράγχος φωνής, δύσπνοια. Πρώτο στα συµπτώµατα
αναφέρεται η εξαντλητική κόπωση, η οποία, σε συνδυασµό
µε τα υπόλοιπα συµπτώµατα,
δυσχεραίνει κατά πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά
και τη λειτουργικότητά τους.
Χαρακτηριστικό εύρηµα είναι
το γεγονός ότι το 68,5% των ασθενών, που δεν νοσηλεύτηκαν κατά
την οξεία φάση, υποφέρει από κόπωση, 16,8% από δύσπνοια, 28,7%
από δυσκολία συγκέντρωσης και 28%
από ταχυκαρδία. Το 75% των συµµετεχόντων είχε τουλάχιστον ένα νευρολογικό πρόβληµα, σε συνδυασµό µε την κόπωση, µήνες µετά
τη µόλυνση. Το 44,7% των συµµετεχόντων στη µελέτη
ανέφερε µακροχρόνια συµπτώµατα διάρκειας επτά έως
δώδεκα µηνών. Το 29,3% διάρκειας ενός έως έξι µηνών,
το 22,1 άνω των δώδεκα µηνών και το 3,9% κάτω του
ενός µήνα.

Γιάννης
Ευαγγελίδης

κτηριστικό των ασθενών
µε Long-Covid.
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Ταχυκαρδίες, πόνοι,
θέµατα µνήµης, οµίχλη εγκεφάλου, επίσης,
εµφανίζονται πολύ συχνά.

8

Μεγάλο µέρος των
ασθενών έχει προβλήµατα στην εργασία
λόγω της Long-Covid.
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Ασθενείς αναφέρουν
ότι αντιµετωπίζουν
προβλήµατα ακόµα και στο
οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω της Long-Covid.
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Οι περισσότεροι
ασθενείς έχουν
παρατεταµένα συµπτώµατα για πάνω από 6 µήνες ενώ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που
ξεπερνούν και τον έναν
χρόνο.

jevagelidis@e-typos.com

Η ουκρανική αφωνία
για την Κύπρο

Ε

ίναι γεγονός ότι οι Ουκρανοί δίνουν τον
υπέρτατο αγώνα για να σώσουν την πατρίδα τους, υπερασπιζόµενοι την εδαφική τους
ακεραιότητα, που έχει πληγεί βάναυσα µετά
τη ρωσική εισβολή στα εδάφη της χώρας τους. Και στον
πόλεµο αυτόν έχουν µαζί τους τη ∆ύση, η οποία στηρίζει εµπράκτως τον δίκαιο αγώνα τους. Με έργα, και
όχι µε λόγια. Με ανθρωπιστική, αλλά και στρατιωτική
βοήθεια, καθώς και µε την επιβολή βαριών κυρώσεων κατά της Μόσχας, οι οποίες έχουν επιπτώσεις όχι
µόνο στους Ρώσους, αλλά και στην ίδια την Ευρώπη
και τους λαούς της που πληρώνουν βαρύ οικονοµικό
τίµηµα από τη µεγάλη ενεργειακή κρίση και την εκτίναξη της ακρίβειας και του πληθωρισµού.

ΟΙ ΟΥΚΡΑΝΟΙ, όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι που
έχουν ταχθεί στο πλευρό τους, υπερασπίζονται τη διεθνή νοµιµότητα και τη δηµοκρατία στην Ευρώπη.
Οµως, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος προωθεί τις δίκαιες θέσεις της χώρας του, και στο πλαίσιο
αυτό απευθύνεται µε οµιλίες του σε διάφορα εθνικά
Κοινοβούλια, υπέπεσε σε δύο ολισθήµατα µιλώντας
στην ελληνική και την κυπριακή Βουλή. Πρώτον, ότι
µε τον Ελληνοουκρανό µαχητή έβαλε στο κάδρο το
«τάγµα Αζόφ», που λειτούργησε σαν βούτυρο στο ψωµί των θαυµαστών του Πούτιν και ενώ είναι γνωστές
οι ευαισθησίες του ελληνικού λαού, αλλά και των Ευρωπαίων, σε θέµατα που σχετίζονται µε νεοναζί. Και,
δεύτερον, και κυριότερο, ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν
βρήκε να πει ούτε µία λέξη για την τουρκική εισβολή
και την παράνοµη κατοχή της Κύπρου.
ΚΑΙ ΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ περίπτωση υποστηρί-

χθηκαν διάφορες αιτιολογίες από ουκρανικής πλευράς,
στο θέµα της Κύπρου δεν υπάρχει καµία δικαιολογία.
Είναι αυτό που είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, µετά την οµιλία του Ουκρανού προέδρου,
ενώπιον της Ολοµέλειας της Κυπριακής Βουλής, πως
τον ενόχλησε το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δεν ανέφερε
τίποτα για το Κυπριακό, ενώ η Κύπρος βιώνει εδώ και
πολλές δεκαετίες όσα ζουν τώρα οι Ουκρανοί. Μακάρι
οι Κύπριοι, όταν δέχονταν την τουρκική εισβολή, να
είχαν ανάλογη συµπαράσταση όπως αυτή που έχουν
σήµερα οι Ουκρανοί από τη ∆ύση. Γιατί δεν είναι µόνο ότι σιώπησε ο Ζελένσκι. Είναι και ότι ουδέποτε είτε το ΝΑΤΟ είτε η Ε.Ε. αποφάσισαν βαριές κυρώσεις
κατά της Αγκυρας, ανάλογες µε αυτές που επιβάλλουν
στον Πούτιν.

Η ΕΛΛΑΔΑ, όπως και η Κύπρος, βρίσκονται στη

σωστή πλευρά της Ιστορίας, στην πλευρά του ∆ιεθνούς
∆ικαίου. Απέναντι σε ισαποστάκηδες και ρωσόφιλους,
δεν κλείνουν τα µάτια στα εγκλήµατα πολέµου και τις
θηριωδίες που διαπράττονται στην Ουκρανία και δεν
αθωώνουν τους εισβολείς που σπέρνουν τον θάνατο
στον άµαχο πληθυσµό. Οµως, οι Ουκρανοί, όπως και
οι ∆υτικοί, θα πρέπει να σκεφθούν ότι και η τουρκική
εισβολή και η παράνοµη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους
θα πρέπει κάποτε να αντιµετωπιστούν. Ο πρόεδρος
Ζελένσκι, που χρησιµοποίησε το σύνθηµα «Ελευθερία ή θάνατος» της Ελληνικής Επανάστασης, θα πρέπει πρώτος να αντιλαµβάνεται τον πόνο και τα δίκαια
των Κυπρίων. ■
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