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Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της
νόσου COVID-19
Λεόντιος Κωστρίκης, Ακαδημαϊκός Καθηγητής Μοριακής Ιολογίας του Τμήματος
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Τακτικό Μέλος της
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών:
Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 21 από σύνολο 811 εργαστηριακών
διαγνώσεων.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
•

10 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης των επαφών ήδη
επιβεβαιωμένων περιστατικών,

•

1 άτομο με ταξιδιωτικό ιστορικό, και

•

10 άτομα, των οποίων το ιστορικό διερευνάται.

Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών
κρουσμάτων ανήλθε στα 616 (περιλαμβανομένων και των δέκα που
εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις).
Σε σχέση με τα περιστατικά που δηλώθηκαν τις προηγούμενες μέρες ως υπό
διερεύνηση, βρέθηκε σύνδεση με ήδη επιβεβαιωμένο κρούσμα για 14 εξ αυτών.
Για άλλα εφτά επιβεβαιωμένα κρούσματα συνεχίζεται η διερεύνηση.
Να αναφέρουμε επίσης ότι τα 616 περιστατικά COVID-19 εντοπίστηκαν μετά
τη διεκπεραίωση συνολικά 17,119 εργαστηριακών αναλύσεων από το
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και τα Μικροβιολογικά Τμήματα
των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ και από ιδιωτικά εργαστήρια. Τα 463 από τα
616 προέρχονται από επαφές, άρα οι λοιμώξεις είναι από την Κύπρο. Θέλω να
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σημειώσω ότι 61 από τα άτομα που διαγνώστηκαν θετικά με στον ιό και
νοσηλεύτηκαν, έχουν αποθεραπευτεί.
Δεδομένων των πιο πάνω, τα σημερινά 21 κρούσματα επί συνόλου 811
εργαστηριακών διαγνώσεων, συμβαδίζουν με τις εκτιμήσεις μας ότι ο δρόμος
που ακολουθούμε είναι ο σωστός, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέρμα. Ο
αριθμός των νέων κρουσμάτων συμβαδίζει με την πτωτική πορεία των
τελευταίων 10 ημερών.
Εκ μέρους όλης της επιστημονικής ομάδας, απευθύνω και σήμερα θερμές
ευχαριστίες προς όλους τους πολίτες για την υπομονή και τη συνεργασία. Σας
παρακαλούμε να συνεχίσετε με την ίδια προσήλωση, γιατί βρισκόμαστε σε μια
κρίσιμη φάση και δεν έχουμε το περιθώριο λάθους. Είναι πραγματικά κρίμα να
καταστρέψουμε ό,τι με κόπο χτίζουμε.
Η συμβουλή μας λοιπόν παραμένει η ίδια: Μείνετε στο σπίτι και παίρνετε μέτρα
αυτοπροστασίας.
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Δρ Μάριος Λοΐζου, Επιστημονικός Διευθυντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ
Παγκόσμια ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο 700
χιλιάδες και ο αριθμός των θανάτων τις 100,000, ενώ 380,000 περίπου
ανέρρωσαν. Στο επίκεντρο της πανδημίας βρίσκονται αυτή την ώρα οι ΗΠΑ με
σχεδόν 500,000 κρούσματα και 18,000 θανάτους.
Με βάση τα δεδομένα μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο
Αμμοχώστου, το νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονται 28 άτομα, τέσσερα εξ
αυτών νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Δόθηκαν επίσης τρία
εξιτήρια. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται συνολικά οκτώ ασθενείς, δύο στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και έξι στη
ΜΕΘ Λευκωσίας. Επίσης, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύονται τέσσερις επιπλέον ασθενείς, οι οποίοι
είναι εκτός αναπνευστήρα. Η κλινική κατάσταση όλων των ασθενών στις ΜΕΘ
είναι προς το παρόν κρίσιμη αλλά σταθερή. Επιπλέον, σε όλα τα νοσηλευτήρια,
πλην

του

νοσοκομείου

αναφοράς,

σε

θάλαμο

νοσηλεύονται

πέντε

επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα δεδομένα για τις ΗΠΑ σε αρκετές χώρες
παρατηρείται μια σταθεροποίηση, με αποτέλεσμα τη συνέχιση των συζητήσεων
για άρση των περιοριστικών μέτρων. Αυτό ανάγκασε τον ΠΟΥ, να επανέλθει
χθες με επίσημη τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή του, ο οποίος
προειδοποίησε ότι παρά το ότι θα ήθελε να δει μια χαλάρωση, εκεί όπου αυτό
είναι εφικτό, μια πρόωρη κατάργηση των μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε
μια φονική επανεμφάνιση της πανδημίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, την ίδια
ώρα που σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μια ευπρόσδεκτη
επιβράδυνση, σε κάποιες άλλες χώρες παρατηρείται μια ανησυχητική
επιτάχυνση, φέρνοντας σαν παράδειγμα τη διάδοση της νόσου στην κοινότητα
σε 16 αφρικανικές χώρες.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Στην πατρίδα μας εξακολουθεί να υπάρχει μια εικόνα που μας δίνει δικαίωμα
στην ελπίδα. Υπάρχει όμως μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των μέτρων και της
άρσης των μέτρων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο ο ιός παραμένει χωρίς
θεραπεία, το κύριο καθήκον μας είναι η διαφύλαξη της υγείας του λαού και των
συστημάτων υγείας. Είναι λοιπόν η εικόνα της πανδημίας σε κάθε χώρα αυτή
που θα καθορίσει το πού πάμε. Τις τελευταίες μέρες δίνουμε μια θετική εικόνα.
Δικαιούμαστε να το ακούμε. Από την άλλη δεν πρέπει στιγμή να χαλαρώσουμε.
Αντίθετα, τα θετικά στοιχεία, αποτέλεσμα της πιστής εφαρμογής των μέτρων,
τονίζουν την ανάγκη συνέχισής των. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
Μένουμε λοιπόν σπίτι – όταν είμαστε με κόσμο κρατάμε τις αποστάσεις και
επιτρέψτε μου να πω ότι εκεί που βλέπουμε ότι δεν τηρούνται οι κανόνες,
οφείλουμε να το επισημάνουμε. Δεν δικαιούται κανείς να παίζει με το μέλλον το
δικό μας και των παιδιών μας. Ο κάθε ένας από εμάς, έχει να παίξει τον δικό
του ρόλο στον τερματισμό αυτής της πανδημίας. Η έννοια της ατομικής
ευθύνης, θα είναι καθοριστική στο να κερδίσουμε τη μάχη.
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