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Η υποβάθμιση της διαχείρισης του COVID-19 από την κατηγορία Α στην κατηγορία Β εξαρτάται 
κυρίως από το αν ο επιστημονικός κόσμος είναι βέβαιος ότι η παθογένεια και τα ποσοστά 
θνησιμότητας του κοροναϊού μειώνονται, δήλωσε στους Global Times ένας πρώην επικεφαλής 
επιδημιολόγος του κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), λέγοντας ότι η 
προσαρμογή θα γίνει σε κατάλληλο χρονικό σημείο.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στους Global Times, ο Zeng Guang δήλωσε ότι η 
μετάβαση για τέτοιου είδους προσαρμογές αποκτά δυναμική μέσα στον επιστημονικό κόσμο. 
Επισήμανε ότι οι νέες παραλλαγές του κοροναϊού μεταδίδονται ταχύτερα από πριν, αλλά 
προκαλούν χαμηλότερο ποσοστό παθογένειας με τον ιό να προσβάλλει περισσότερο τις 
ανώτερες αναπνευστικές οδούς παρά τους πνεύμονες, όπως επίσης, οι περισσότεροι από τους 
προσβεβλημένους έχουν ήπια ή καθόλου συμπτώματα.

Ο εμπειρογνώμονας δήλωσε επίσης ότι ακόμη και η υποβάθμιση στην κατηγορία Β δεν εγγυάται 
ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στην προ της πανδημίας κατάσταση ομαλότητας. Μόνο 
αφού η χώρα έχει απορροφήσει τους κραδασμούς από τον ιό και η καμπύλη ισοπεδωθεί και η 
COVID-19 αντιμετωπιστεί ως γρίπη, όταν δεν θα χρειάζεται να αναφέρονται αριθμοί 
κρουσμάτων κάθε μέρα, δεδομένου ότι τα κρούσματα θα έχουν ελαχιστοποιηθεί και η εστίαση
θα είναι στη θεραπεία των σοβαρών κρουσμάτων, τότε μόνον μπορεί η διαχείριση της 
COVID-19 να υποβαθμιστεί περαιτέρω στην «κατηγορία Γ» και τότε οι άνθρωποι μπορούν να
ζήσουν εκ νέου την κανονική τους ζωή, δήλωσε ο Zeng.

Η Κίνα πρόσφατα προσάρμοσε και βελτιστοποίησε την αντίδρασή της στην COVID με την 
απελευθέρωση 10 νέων μέτρων, μεταξύ των οποίων το να επιτρέπεται στους ασυμπτωματικούς 
φορείς και στους ασθενείς με ήπια COVID-19 και σε όσους πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις να 
βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι τους. Η νέα αυτή προσαρμογή συνοδεύτηκε από συζητήσεις 
μεταξύ των ακαδημαϊκών, σχετικά με το αν η διαχείριση του COVID-19 θα πρέπει να 
υποβαθμιστεί στην κατηγορία Β.

Ο Ζενγκ δήλωσε ότι μόλις οι επιστήμονες διαπιστώσουν ότι υφίσταται συναίνεση, σχετικά με 
το ότι η παραλλαγή του κορονοϊού εξακολουθεί να είναι λιγότερο επικίνδυνη, τότε θα σημαίνει
ότι θα έχει επέλθει η κατάλληλη στιγμή, προκειμένου η Κίνα να υποβαθμίσει τη διαχείριση 
της COVID-19.

Η COVID-19 ταξινομήθηκε ως μολυσματική ασθένεια κατηγορίας Β - μια κατηγορία που 
περιλαμβάνει επίσης τον ιό HIV, την ιογενή ηπατίτιδα και τη γρίπη των πτηνών H7N9 - στις 20 
Ιανουαρίου 2020 - μια ημέρα αφότου το Πεκίνο διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να εξαπλωθεί από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, η ανακοίνωση σημείωνε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
όπως μια ασθένεια κατηγορίας Α, θέτοντάς την στο ίδιο επίπεδο με τη βουβωνική πανώλη και 
τη χολέρα.

Η διαχείριση των ασθενειών της κατηγορίας Α απαιτεί από τις τοπικές κυβερνήσεις να επιβάλλουν 
αυστηρά μέτρα, όπως εγκλεισμό (λοκντάουν), απομόνωση κρουσμάτων και καραντίνα, αν 
χρειαστεί- οι στενές επαφές αυτών των ασθενών θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε ιατρική 



παρακολούθηση και να λαμβάνονται και άλλα επιπλέον μέτρα, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του 
ιού, σύμφωνα με τον ειδικό νόμο της Κίνας περί «πρόληψης και θεραπείας των μολυσματικών 
ασθενειών».

Η υποβάθμιση της διαχείρισης της COVID-19 στην κατηγορία Β σημαίνει ότι η διαχείριση 
της COVID-19 θα επιστρέψει στη δικαιοδοσία του ιατρικού συστήματος. Οι ιατροί 
εξακολουθούν να πρέπει να διαγνώσουν, να αναφέρουν και να διαχειριστούν κάθε κρούσμα, να 
ανιχνεύσουν, να ιχνηλατήσουν απομονώσουν τους ασθενείς καθώς και τις στενές επαφές τους και 
να απολυμάνουν κάθε χώρο όπου ξεσπά ο ιός. Ωστόσο, μέτρα όπως τα «λουκέτα» μεγάλης 
κλίμακας που επιβάλλουν οι τοπικές κυβερνήσεις και οι περιορισμοί μετακίνησης δεν θα 
χρησιμοποιούνται πλέον, ανέφερε ο Zeng.

Η Κίνα έχει κατηγοριοποιήσει το ιο SARS, της γρίπης H1N1 και τον ιό SARS- COV 2, που 
προκαλεί την COVID-19 στην κατηγορία ασθενειών κατηγορίας Β, αλλά χρησιμοποίησε μια 
προσέγγιση διαχείρισης κατηγορίας Α. Ο Zeng διευκρίνησε ότι οι προηγούμενες εμπειρίες έδειξαν
ότι η προσαρμογή του επιπέδου διαχείρισης αλλάζει επίσης μαζί με την εξέλιξη του 
παθογόνου και την απαίτηση ελέγχου του ιού, πρώτα στην κατηγορία Β και στη συνέχεια στην
κατηγορία Γ.

Μετά τη επιτυχή έκβαση στη καταπολέμηση του SARS το 2003, παρόλο που η ασθένεια 
αντιμετωπίστηκε με τη χρήση διαχείρισης κατηγορίας Α, τα αυστηρά μέτρα έπαψαν να 
εφαρμόζονται πλέον. Επίσης, καθώς η γρίπη H1N1 έγινε λιγότερο παθογόνος από το καλοκαίρι του
2009, η κινεζική κυβέρνηση υποβάθμισε τη διαχείριση της νόσου πρώτα στην κατηγορία Β και στη 
συνέχεια στην κατηγορία Γ, δήλωσε ο επιδημιολόγος.

Πρόσφατα, αρκετοί κορυφαίοι Κινέζοι εμπειρογνώμονες υποστήριξαν ότι οι παραλλαγές Omicron 
έχουν εμφανίσει μειωμένη μολυσματικότητα, παθογένεια και ότι οι συνθήκες για την υποβάθμιση
της διαχείρισης της COVID-19 γίνονται πιο πρόσφορες.

Ο Tong Zhaohui, ειδικός σε θέματα αναπνευστικών και σοβαρών ασθενειών και διευθυντής του 
Ινστιτούτου Παθήσεων του Αναπνευστικού, στο Πεκίνο, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης την Τρίτη 
ότι με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, ο αριθμός των ασυμπτωματικών 
φορέων και των ασθενών που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα αντιπροσωπεύει πλέον περισσότερο 
από το 90% των συνολικών περιπτώσεων, ενώ το ποσοστό των σοβαρών και κρίσιμων 
περιπτώσεων αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό κλάσμα.

Ο Zhang Boli, ακαδημαϊκός από την Κινεζική Ακαδημία Μηχανικών Επιστημών, δήλωσε στην 
εφημερίδα Science and Technology Daily που κυκλοφόρησε την Τετάρτη ότι οι συνθήκες για τη 
θεραπεία της COVID-19 που υποβαθμίστηκε σε μέτρα ελέγχου της κατηγορίας Β για τις 
μολυσματικές ασθένειες, είχαν ήδη αρχίσει να ωριμάζουν στην Κίνα.

Τέτοιες προσαρμογές μπορούν να απελευθερώσουν μεγάλη ποσότητα ιατρικών πόρων από τα 
αυτοσχέδια κινητά νοσοκομεία, οι οποίοι μπορούν να επανατοποθετηθούν στον τομέα της 
κανονικής ιατρικής περίθαλψης, εκτός από την προστασία των ευάλωτων ομάδων, και θα 
χρησιμεύσουν για την δημιουργία μιας νομικής βάσης για την περαιτέρω βελτιστοποίηση των 
μέτρων πρόληψης και ελέγχου στο μέλλον, δήλωσε ο Zhang.

Τα πρόσφατα μέτρα της Κίνας για τη βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης της COVID-19 
τείνουν να γίνουν πιο ακριβή και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ενώ το κοινό φαίνεται να 
διακρίνει μια αχτίδα αισιοδοξίας για την επιστροφή στο προ της πανδημίας επίπεδο 
διαβίωσης.



Ο Liang Wannian, επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της COVID-19 
υπό την Εθνική Επιτροπή Υγείας (NHC), δήλωσε ότι η βαθύτερη κατανόηση της βιολογίας και της 
συμπεριφοράς του ιού, η εμπειρία από την αντιμετώπιση της νόσου, η αποθήκευση 
αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμάκων και η βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστάσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την επιστροφή στο επίπεδο της ομαλής 
διαβίωσης. «Επί του παρόντος, πρέπει να δώσουμε προσοχή στις παραλλαγές του ιού, στην 
κατάσταση των σοβαρών και των θανατηφόρων κρουσμάτων και να προσπαθήσουμε να 
αποτρέψουμε την εξάντληση των ιατρικών πόρων. Η Κίνα έχει καταβάλει άφθονες προσπάθειες 
και συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της προετοιμασίας μας, προς την εν λόγω 
κατεύθυνση», διευκρίνησε ο Liang.

Ο Zeng πιστεύει ότι παρόλο που τα περιοριστικά μέτρα για την COVID-19 χαλαρώνουν και η 
κοινωνία απολαμβάνει περισσότερες ελευθερίες, δεν είναι ακόμη η ώρα να επιστρέψουμε πλήρως 
στην προ της πανημίας κατάσταση, καθώς ο φόρτος των περιστατικών εξακολουθεί να 
παραμένει στα ύψη. Η COVID-19 θα υποβαθμιστεί στη διαχείριση της κατηγορίας C μόνο αφού 
ξεπεράσουμε τους γύρους των εξάρσεών της και η καμπύλη ισοπεδωθεί- όταν ο ιός 
αντιμετωπιστεί όπως η γρίπη, όπου δεν θα χρειάζονται πλέον καθημερινές αναφορές για τον 
αριθμό των περιστατικών και όταν η φροντίδα μας εστιαστεί στα σοβαρά κρούσματα και ο 
εμβολιασμός καταστεί αποτελεσματικός. Μόνο όταν υποβαθμιστεί η διαχείριση στην 
κατηγορία Γ, οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στον τρόπο ζωής, όπως πριν 
από την πανδημία, δήλωσε ο Zeng.

Είναι ένα βασικό αλλά δύσκολο βήμα η υποβάθμιση της διαχείρισης του COVID-19 από την 
κατηγορία Α στη Β. Καθώς η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί ότι η αντίδρασή μας απέναντι στον εν 
λόγω κοροναϊό έχει αλλάξει σημαντικά. μόλις υποβαθμιστεί στην κατηγορία Β, είναι φυσικό η 
διαχείριση της νόσου να υποβαθμιστεί σταδιακά και στην κατηγορία Γ, δήλωσε ο Zeng.


