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Once upon a time there was Wuhan… 
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18 months later there was a pandemic… 

COVID-19 
SARS-CoV2 



Που βρισκόμαστε με την πανδημία … 
 Θέματα «αιχμής»… 

• Επιδημιολογικά δεδομένα  

 

• Ο ρόλος των εμβολίων για τον έλεγχο της πανδημίας 

 

• Εξελίξεις στη θεραπεία πέραν των εμβολίων 

 

• Μακροχρόνιες επιπλοκές της COVID-19 

 

 

 





Ποια είναι τα παγκόσμια και ελληνικά 
επιδημιολογικά δεδομένα  



Που είμασταν και που βρισκόμαστε σήμερα παγκοσμίως 
(κρούσματα/θάνατοι)… 



Epi indices & ECDC
14d notification rate/100k, pooled data 4 June 2021

Epi indices & ECDC
14d age specific rate/100k, pooled data 4 June 2021

Ευρωπαϊκά δεδομένα 



Που είμασταν και που βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα 
(κρούσματα/θάνατοι)… 





Πίεση στο σύστημα υγείας… 



Ηλικίες 



θάνατοι 





Εργαστηριακή θετικότητα 



21/6/21: 0.15%  0.03% 



Νέες εισαγωγές / ΜΕΘ / Θάνατοι 21/6/21 



Epi indices & ECDC
14d notification rate/100k, ECDC, 10 June 2021



Epi indices & ECDC
testing & positivity rate, ECDC 10 June 2021

Testing / 100k population Positivity rate < 4%



Epi indices ECDC
combined indicator, ECDC, 10 June 2021



Epi indices ECDC
intensity and severity indicators, ECDC, 10 June 2021

new 



Epi indices ECDC
score by intensity and severity indicators, ECDC, 10 June 2021





EUROMOMO 
Exess mortality 







Ποια είναι η θέση των εμβολίων για τον 
έλεγχο της πανδημίας ; 







Χάρτης εμβολιασμού







% εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα





% εμβολιασμού->LTCF, Ελλάδα 78.7%

% εμβολιασμού-HCWs, Ελλάδα 72.5%



Πρώτα θετικά μηνύματα  



N Engl J Med, May 6,2021; 384:1774-1775 





Πρώτα θετικά μηνύματα και στη χώρα μας 
21/6/21 





Εμβόλια  αλλαγή σχέσης ηλικιών 



Ενώ σε περιοχή χαμηλού εμβολιασμού… !!! 



  ερωτήσεις… 

• Πόσο κρατάει η ανοσία ? 

• Πόσο εμποδίζουν τα εμβόλια τη μετάδοση SARS-CoV-2 ? 

• Μπορεί να υπάρξει διαφυγή στην ανοσία (breakthrough) ? 

• Τι θα γίνει με τα παιδιά ? 

 

 



NEJM 



Epi: 2020-2021  bad news ..?? 

SOS 













Ποια είναι τα ποσοστά της ανοσίας αγέλης που 
χρειάζονται για τον έλεγχο της πανδημίας 

• 70-75 % φαίνεται ασφαλές 

• 80-90% επί εμφανίσεων «δύσκολων» στελεχών 

• Superspreading ? 

• Eποχιακή κατανομή  

• Μείωση διασποράς και φορτίου στο σύστημα υγείας και στο 50% 
• Έλεγχος σε εθνικό επίπεδο μέσα στο 2021 (Φθινόπωρο) 
• Έλεγχος σε παγκόσμιο επίπεδο προς τα τέλη του 2022 

• Προβλήματα: διαθεσιμότητα (τρίτες χώρες) / αποδοχή / αποτελεσματικότητα σε 
μεταλλάξεις 

• Παιδικός εμβολιασμός ??? / αναμνηστικές δόσεις ??? / διαφορετικές πλατφόρμες ??? 

 



Herd immunity 

Fine. Vaccines. 2011;52:911. 

R0*  

*Assumes randomly missing homogenous population and last protection.  
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Herd immunity for SARS-CoV-2 

 

• Epidemiological models of the herd immunity threshold for SARS-CoV-2 
currently range from 60% to 75% of the population (80-90 % ???) 

• This equates to 200 million people in the US and 5.6 (6.4 ???) billion 
people worldwide[1]  

 
 

 

Randolph. Immunity. 2020;52:737 
Bloom. NEJM. 2020:[Epub].  



Figure  

The Lancet 2020 3961614-1616DOI: (10.1016/S0140-6736(20)32318-7)  



Υπάρχει το ενδεχόμενο μεταλλάξεων που θα 
καθιστούν τα εμβόλια μη αποτελεσματικά ; 

• Αργή εμφάνιση μεταλλάξεων 

• Προς το παρόν αποτελεσματικά (70-95% -- ΑΖ  B1.351? / Β.1.617.2?) 

• Αντισωματική απάντηση vs κυτταρική ανοσία 

• Ίσως νεότερες μεταλλάξεις προβληματικές (Δέλτα) 

• Πρόληψη μετάδοσης μέσω εμβολιασμού  ??? (φαίνεται επαρκής) / ανάγκη για 
μελέτες CDC) – breakthrough μολύνσεις ??? 

• Σημαντικός ο γρήγορος και εκτεταμένος εμβολιασμός 

 

• Ανοσία μετά νόσηση μικρότερης διάρκειας ??? 

• Θεραπεία με μονοκλωνικά λιγότερο αποτελεσματική ??? 



Delta variant: Το αναδυόμενο πρόβλημα… 





Eξελίξεις στη θεραπεία πέραν των εμβολίων; 

• Τρέχουσες θεραπείες μέτρια αποτελεσματικές (remdesivir + dexa) 

• Ανοσοτροποίηση ελπιδοφόρα (tocilizumab / baricitinib) 

• O ρόλος του anakinra 

• Μονοκλωνικά / πλάσμα 

• Invermectin (έγκαιρη χορήγηση) 

• Νεότερα αντιϊκά (p.o.) 

• Εισπνεόμενα (exosomes-CD24) 

 



IDSA Recommendations FOR Treatment of Patients With COVID-19 

• Overarching goal: recruit patients into ongoing trials to provide needed evidence regarding efficacy 
and safety of potential therapies 

 

IDSA. COVID-19 Guideline, Part 1: Treatment and Management. Version 3.6.0.  

IDSA Guidance Patient Population Treatment 

Recommends   Hospitalized with critical* COVID-19  Dexamethasone† vs none 

Suggests 

 Hospitalized with severe‡ COVID-19 
 Hospitalized with severe*‡ COVID-19 
 Hospitalized with severe‡ COVID-19 and 

corticosteroids contraindicated 

 Dexamethasone† vs none 

 Remdesivir§ vs no antiviral 
 Baricitinib + remdesivir vs 

remdesivir alone 

Recommends only in 
clinical trial 

 Hospitalized with COVID-19 
 Hospitalized with COVID-19 

 

 Convalescent plasma 
 Baricitinib + remdesivir + 

corticosteroids 

*Mechanical ventilation or ECMO. Includes end organ dysfunction (eg, ARDS). †If unavailable, methylprednisolone and 
prednisone acceptable at equivalent total daily doses. ‡SpO2 ≤ 94% on room air, including those on supplemental oxygen. §For 
patients on supplemental oxygen, 5 days suggested; for patients on mechanical ventilation or ECMO, 10 days. 

Updated 

In line with NIH Guidelines 



May 25, 2021 



Clinical Trial 
SAVE  SAVE MORE 

Hellenic Institute for the Study of Sepsis 
SAVE clinical trial  
suPAR-guided Anakinra treatment for Validation of the risk and 
Early management of severe respiratory failure by COVID-19) 
(EudraCT number 2020- 001466-11; approval 38/20 of the 
National Ethics Committee of Greece, approval IS 028/20 of the 
National Organization for Medicine of Greece, ClinicalTrials.gov 
identifier, NCT04357366). 

SAVE MORE clinical trial  
suPAR-GUIDED ANAKINRA TREATMENT FOR VALIDATION OF 
THE RISK AND EARLY MANAGEMENT OF SEVERE RESPIRATORY 
FAILURE BY COVID-19: THE SAVE-MORE DOUBLE-BLIND, 
RANDOMIZED, PHASE III CONFIRMATORY TRIAL  
EMA authorizatiοn ? 

Anakinra (IL-1ra) 



 

COVID-19 treatments under development:                           
Outpatient patients (1/2)  

Apr 2021 



 

COVID-19 treatments under development:                           
Outpatient patients (2/2)  

Apr 2021 



Latest news (19/6/21) … 



ΕΕΛ / Επιτροπή 

H Ελληνική συνδρομή στη θεραπεία της COVID-19 





Mακροχρόνιες επιπλοκές της COVID-19 
long-COVID / post-COVID 

• 10-80 % (20-30%) !!! 

• Πολλαπλά συστήματα  

• Κυρίως αναπνευστικές και καρδιολογικές επιπλοκές / 
θρομβοεμβολές / ΨΧ προβλήματα 

• Μείζον θέμα λόγω μεγάλου αριθμού ασθενών 

• Ψ/Χ υποστήριξη νοσησάντων!!! 



Nature Medicine | VOL 27 | April 2021 | 601–615 



Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 15 (2021) 869e875 



CHEST 2021; 159(3):949-958 

Organ – system dysfunction 



Nature Medicine | VOL 27 | April 2021 | 601–615 

Post-COVID  
Εξωτερικό Ιατρείο 



  



Measures & modelling ECDC, 10 June 2021
4 scenarios



Measures & modelling ECDC, 10 June 2021
scenarios for variants



Ο ρόλος του Rt 



The good news… 



Δράσεις για το Σύστημα Υγείας στη χώρα μας 

• Ενίσχυση προγραμμάτων εμβολιασμού / προνόμια εμβολιασμένων / επέκταση 
εμβολιασμού σε αναπτυσσόμενες χώρες 

• Συνεχής γονιδιωματική επιτήρηση / ιχνηλάτηση – επιτήρηση – απομόνωση / 
επιτάχυνση  τροποποίησης εμβολίων για νέα αναδυόμενα στελέχη  

• Μέτρα μείωσης μετάδοσης κατά τους χειμερινούς μήνες (τηλε-εργασία / τηλε-εκπαίδευση) 
/ επίταση μέτρων ατομικής προστασίας / προστασία ευπαθών ομάδων 

• Ενίσχυση νοσοκομειακών δομών / σχέδια έκτακτης ανάγκης / εκπαίδευση / πρωτόκολλα  

• Ιατρεία long-term COVID 

• Ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας / διασύνδεση δομών 

• Βελτίωση συστήματος καταγραφής !!! 

• Διαδικασία διασφάλισης ποιότητος στην Υγεία (αξιολόγηση) 

 

• Πρόβλεψη και διαχείριση νέων επιδημιών 

 



Προκλήσεις για τα κράτη / κυβερνήσεις 

• Στήριξη και είσχυση στο Σύστημα Υγείας 
• Non-COVID νοσήματα / εμβόλια - εμβολιασμοί / Συνέχεια του ΕΣΥ – ιδιωτική ιατρική 

/ Δημόσια Υγεία  

• Στήριξη της Οικονομίας 
• Ανεργία (493 εκ) / δημ. χρέος / προγράμματα ενίσχυσης 

• Αναβάθμιση και προσαρμογή στην Εκπαίδευση 
• Εκπαιδευτικές απώλειες  /  Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση / τηλε-εκπαίδευση 

• Προσαρμογή προγραμμάτων εθνικής ασφάλειας σε ανθρωπιστική βάση 
• Μετανάστευση / περιορισμοί / superspreading 

• Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 
• “green recovery” προγράμματα / αντιμετώπιση καταστροφών / διοξείδιο του 

άνθρακος 

• Εγκυρη Ενημέρωση / Αποκατάσταση εμπιστοσύνης πολιτών 
• Επικοινωνία / Παραπληροφόρηση / καθορισμός ρόλων / κοινωνικό στίγμα / ΜΜΕ   

 



COVID-19 

Υγεία για όλους 

Οικονομική και επενδυτική στήριξη 

Στήριξη της εργασίας / απασχόλησης 

Έλeγχος συγκρούσεων / συρράξεων 

Δικαιώματα παιδιών 

Προστασία γυναικών 

Στήριξη υγειονομικών 

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

Κλιματική αλλαγή 

Διεθνείς συνεργασίες / αλληλεγγύη 



We know much more than 

before, but still less than we 

need 

COVID-19 



ευχαριστώ 
cgogos@med.upatras.gr 


