ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΜΕ BCG

BCG και CΟVID-19
Πρόσφατα δεδομένα έδειξαν ότι ο εμβολιασμός με
BCG (αυτό είναι το όνομα του εμβολίου εναντίον της
φυματίωσης) προσφέρει ένα είδος αμυντικής ασπίδας
εναντίον διαφόρων ιών και μικροβίων. Πιο
συγκεκριμένα, πρώιμα στοιχεία δείχνουν ότι
εμβολιασμός με BCG μειώνει τις πιθανότητες νέας
αναπνευστικής μόλυνσης κατά 80%. Έτσι, το
ενδιαφέρον μας στρέφεται προς την κατεύθυνση ότι το
BCG μπορεί να δράσει προστατευτικά, τουλάχιστον
παροδικά, από την COVID-19 λοίμωξη και στα
πλαίσια αυτά διεξάγουμε μια μεγάλη κλινική μελέτη
που ονομάζεται ACTIVATE II.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της Σήψης συντονίζει ένα ερευνητικό πρόγραμμα εμβολιασμού
μεγάλης κλίμακας, στα πλαίσια της προαναφερθείσας μελέτης ACTIVATE II, με σκοπό την
μελέτη της αποτελεσματικότητας του BCG έναντι της COVID-19 λοίμωξης. Αυτό το πρόγραμμα
έχει αδειοδοτηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα άτομα που θεωρούνται επιλέξιμα
για εμβολιασμό πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Άντρας ή γυναίκα ηλικίας 50 και άνω
Πάσχων από στεφανιαία νόσο ή χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) ή περισσότερες συνοδές ασθένειες
Οι ασθενείς που επιθυμούν να εμβολιαστούν και ως εκ τούτου να συμμετέχουν στην κλινική
μελέτη, πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα 12 κέντρα στην Ελλάδα όπου λαμβάνει χώρα το
πρόγραμμα. Κατά την άφιξη τους στο κέντρο θα υποβληθούν σε εξέταση από μια ομάδα
ιατρών. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης θα ενημερωθούν αν μπορούν να
πάρουν μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα εμβολιασμού.
Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στην μελέτη, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί
μας ώστε να ενημερωθούν σχετικά με το πλησιέστερο κέντρο που μπορούν να επισκεφθούν
και την διαδικασία συμμετοχής τους:
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Γ .Ν.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Αθήνα:
Αλεξανδρούπολη:
Ημαθία:
Πτολεμαΐδα:

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Γ.Ν. Ημαθίας - Ν.Μ. Βέροιας

Γ.Ν. Πτολεμαΐδας ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ

Κόρινθος:

Γ.Ν. Κορίνθου

Καρδίτσα:

Γ.Ν. Καρδίτσας

Θεσσαλονίκη:
Ιωάννινα:
Πάτρα:

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Π.Γ.Ν. Πατρών ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ

Ναύπλιο:

Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου

Κέρκυρα:

Γ.Ν. Κέρκυρας
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