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Κορονοϊός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη στήριξη για τη θεραπεία με
πλάσμα αναρρωσάντων

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2020

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε περισσότερες από 200 υπηρεσίες αιμοδοσίας σε όλη την ΕΕ να
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης, δηλαδή εξοπλισμού
που λαμβάνει πλάσμα από τους δότες. Στόχος της δράσης αυτής είναι να στηριχθεί η θεραπεία νέων
ασθενών που αγωνίζονται κατά της νόσου COVID-19, αυξάνοντας την ικανότητα της ΕΕ να συλλέγει
το πλάσμα αναρρωσάντων, δηλαδή πλάσμα από ασθενείς COVID-19 που έχουν αναρρώσει. Η δράση
αυτή αποτελεί μέρος του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI). Θα επιχορηγηθούν δημόσιες και μη
κυβερνητικές υπηρεσίες αιμοδοσίας που έχουν άδεια για τη συλλογή πλάσματος.

Η δράση αυτή καταδεικνύει τη δέσμευση της Επιτροπής για την ανάπτυξη θεραπευτικών αγωγών,
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για την ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την
αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών επιδημικών εξάρσεων.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Το πλάσμα
αναρρωσάντων θα μπορούσε να αποτελέσει μια ελπιδοφόρα θεραπεία για τη νόσο COVID-19. Με τη
χρηματοδότηση που προτείνουμε σήμερα, είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα βήμα περαιτέρω στη
συλλογή πλάσματος και καλώ όλους τους ενδιαφερομένους να κάνουν χρήση της. Θα
εξακολουθήσουμε να διερευνούμε όλες τις δυνατές επιλογές για τη στήριξη της ανάπτυξης και της
πρόσβασης σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπευτικές αγωγές σχετικά με τη νόσο COVID-19 για
την προστασία των πολιτών μας. Αυτός παραμένει ο πρωταρχικός μας στόχος κατά τις προσεχείς
εβδομάδες και τους προσεχείς μήνες.»

Η θεραπεία συνίσταται στη μετάγγιση πλάσματος αναρρωσάντων στους ασθενείς με σκοπό την
ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήματος και της ικανότητάς τους να καταπολεμήσουν τη νόσο.
Η μετάγγιση πλάσματος χρησιμοποιείται επίσης για τον καθαρισμό των αντισωμάτων με σκοπό την
παραγωγή ενός ειδικού φαρμάκου για τη νόσο COVID-19 (ανοσοσφαιρίνη) ως βραχυπρόθεσμης
εναλλακτικής λύσης στα εμβόλια. Το φάρμακο αυτό χορηγείται ως ενέσιµο προφύλαξης σε ασθενείς,
ευπαθείς ομάδες και εργαζομένους στον τομέα της υγείας ή ως θεραπευτική αγωγή. Η
αποτελεσματικότητα των εν λόγω θεραπευτικών αγωγών διερευνάται σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ
άλλων και στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου της ΕΕ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα-πλαίσιο
«Ορίζων 2020». Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα, ενώ τα αποτελέσματα από τις
πλήρεις κλινικές δοκιμές αναμένονται προσεχώς.

Οι εν λόγω θεραπευτικές αγωγές βασίζονται στη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων πλάσματος
αναρρωσάντων το οποίο δίνεται από ασθενείς που έχουν αναρρώσει.

Επί του παρόντος σχεδόν το 75 % της συλλογής πλάσματος από δημόσιες υπηρεσίες αιμοδοσίας και
από τον Ερυθρό Σταυρό πραγματοποιείται μέσω αιμοδοσίας ολικού αίματος και, στη συνέχεια,
διαχωρισμού του πλάσματος. Πρόκειται για μια πολύ λιγότερο αποτελεσματική μέθοδο συλλογής σε
σύγκριση με τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης —μια διαδικασία κατά την οποία λαμβάνεται πλάσμα
απευθείας από τον δότη, ενώ τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος επιστρέφονται στον δότη. Στην
περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, οι δότες μπορούν να δίνουν μεγαλύτερους όγκους πλάσματος τη
φορά και μπορούν να δίνουν πλάσμα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες, σε σύγκριση με μία φορά κάθε 3-4
μήνες που ισχύει για τους δότες ολικού αίματος. Επιπλέον, οι «υπερδότες» —δότες των οποίων το
πλάσμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αντισώματα— μπορεί να κληθούν να δώσουν επανειλημμένα
πλάσμα σε διάστημα μηνών.

Η πρόσκληση ισχύει για ένα μήνα και έχει προϋπολογισμό ύψους 40 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται
από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης. Η κατανομή των επιχορηγήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις
ανάγκες που εκφράζουν οι υπηρεσίες αιμοδοσίας των κρατών μελών.

Ο προϋπολογισμός θα στηρίξει την αγορά πολλών μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης και συναφούς
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συσκευασιών συλλογής, εγκαταστάσεων αποθήκευσης, των
δοκιμών και του χαρακτηρισμού πλάσματος, καθώς και οργανωτικών προγραμμάτων.
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Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2020,
επιτρέπει στην ΕΕ να παρέχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων και
οικονομικών επιπτώσεων μιας κρίσης, όπως η συνεχιζόμενη πανδημία.

Το ESI στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν την πανδημία της νόσου
COVID-19 με στρατηγικό και συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στον τομέα της υγείας, το ESI χρησιμοποιείται ήδη για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών των
κρατών μελών και για τη συμβολή στην ετοιμότητα για μελλοντικές επιδημικές εξάρσεις και ένα πιθανό
δεύτερο κύμα. Ειδικότερα, το ESI στηρίζει τη μεταφορά βασικών αγαθών, ιατρικών ομάδων και
ασθενών και χρηματοδοτεί ένα μέσο για την προμήθεια βασικού ιατρικού εξοπλισμού με σκοπό τη
δημιουργία αποθέματος και/ή τη διανομή στα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο του μέσου για τις προμήθειες, στις 28 Ιουλίου υπογράφηκε σύμβαση για την εξασφάλιση
δόσεων ρεμδεσιβίρης για περίπου 30 000 ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ. Επίσης, αγοράστηκαν περίπου
10 εκατομμύρια μάσκες για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
και η παράδοσή τους κατά παρτίδες είναι σε εξέλιξη.

Σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού που είναι διαθέσιμος στο πλαίσιο του ESI θα χρησιμοποιηθεί για
την εξασφάλιση της παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ και επαρκών προμηθειών για τα κράτη μέλη της
μέσω συμφωνιών προαγοράς με τους παραγωγούς εμβολίων, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για
τα εμβόλια.

Περισσότερες πληροφορίες
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