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Σε ό,τι αφορά στα νέα περιστατικά της νόσου COVID-19, σύμφωνα με τα 

δεδομένα από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου 

Υγείας, από σύνολο 1,046 εργαστηριακών διαγνώσεων εντοπίστηκαν 3 

κρούσματα του ιού SARS-CoV-2. 

 

Αναλυτικά τα δεδομένα έχουν ως εξής: 

• Από σύνολο 92 διαγνώσεων από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης ήδη 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκε 1 κρούσμα,  

• Από σύνολο 189 διαγνώσεων από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των 

Γενικών Νοσοκομείων, δεν προέκυψαν κρούσματα,  

• Από σύνολο 345 εργαστηριακών διαγνώσεων σε άτομα που 

επέστρεψαν από το εξωτερικό, εντοπίστηκε 1 κρούσμα, 

• Από σύνολο 219 εργαστηριακών εξετάσεων από ιδιωτική πρωτοβουλία, 

προέκυψε 1 κρούσμα,  

• Από 20 διαγνώσεις που προέκυψαν από το πρόγραμμα ελέγχου ειδικών 

ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, δεν βρέθηκε κρούσμα, και 

• Από 181 εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν σε εργαζόμενους σε 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εργοτάξια, δεν εντοπίστηκε κανένα 

κρούσμα. 
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Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών 

κρουσμάτων ανήλθε στα 901 (περιλαμβανομένων και των δέκα που 

εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις). 

 

Σε σχέση με τα ευρήματα των τελευταίων ημερών, μάς ανησυχεί ιδιαίτερα ο 

εντοπισμός κρουσμάτων από το πρόγραμμα ελέγχου ειδικών ομάδων. 

Πρόκειται για πρόγραμμα που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας μέσω των 

Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την αποφυγή της διασποράς του COVID-

19, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι καρκινοπαθείς 

πριν εισαχθούν για θεραπεία, ασθενείς προτού υποβληθούν σε επέμβαση, 

έγκυες πριν τον τοκετό, ηλικιωμένοι προτού εισαχθούν σε Στέγες Ευγηρίας κλπ. 

 

Τις τελευταίες μέρες εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα σε αυτές τις κατηγορίες, 

γεγονός που μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Ο υψηλός επιπολασμός της νόσου 

σε ευπαθείς ομάδες είναι ύπουλος και εξαιρετικά επικίνδυνος. Θα το 

παρακολουθούμε με προσοχή και θα επανέλθουμε. Δεν πρέπει να ξεχνούμε 

ότι όλη η προσπάθεια που καταβάλλουμε εστιάζεται ακριβώς στην προστασία 

αυτών των ανθρώπων, που είναι ευάλωτοι. 

 

Σήμερα επέστρεψαν στα σχολεία οι τελειόφοιτοι, στους οποίους ευχόμαστε 

κάθε επιτυχία. Τους προτρέπουμε να προσέχουν, να ακολουθούν τις οδηγίες 

των εκπαιδευτικών τους και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής. 

 

Δρ Μάριος Λοΐζου, Επιστημονικός Διευθυντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ 

 

Παγκόσμια, ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια και έφτασε 

τα 4,220 εκατομμύρια, ενώ οι θάνατοι τις 285,000. Ταυτόχρονα, όμως 1,5 

εκατομμύριο άτομα έχουν αναρρώσει πλήρως.  

 

Επίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό 

Νοσοκομείο Αμμοχώστου, νοσηλεύονται 12 άτομα. Οι ασθενείς είναι σε καλή 

γενική κατάσταση. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται συνολικά τέσσερεις 
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ασθενείς, ένας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου 

Λεμεσού και τρεις στη ΜΕΘ Λευκωσίας. Η κλινική κατάσταση όλων των 

ασθενών στις ΜΕΘ παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Επιπλέον, σε όλα τα 

νοσηλευτήρια, πλην του νοσοκομείου αναφοράς, σε θάλαμο νοσηλεύονται έξι 

επιβεβαιωμένα κρούσματα.  

 

Η πανδημία αυτή δεν είναι η πρώτη πανδημία που αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα και δεν θα είναι η τελευταία. Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, 

συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε που ανακοινώθηκε η πλήρης εξάλειψη 

της ευλογιάς. Μια νόσος που ταλαιπώρησε τον κόσμο για χιλιάδες χρόνια και 

στοίχισε εκατομμύρια ζωές. 

 

Καθώς σήμερα αντιμετωπίζουμε τη νόσο COVID-19, η εκρίζωση της ευλογιάς 

είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η ανθρωπότητα όταν 

αντιμετωπίζει συλλογικά μια απειλή. Πολλά από τα βασικά όπλα τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για την καταπολέμηση της ευλογιάς είναι τα ίδια που 

χρησιμοποιούμε και σήμερα για τη νόσο COVID-19. Επιδημιολογική 

επιτήρηση, διάγνωση, απομόνωση, ιχνηλάτηση, αποστασιοποίηση, 

ενημέρωση και αυστηροί κανόνες υγιεινής.  

 

Η εκστρατεία κατά της ευλογιάς είχε ένα όπλο το οποίο δεν διαθέτουμε για τη 

νόσο COVID-19, το εμβόλιο. Και πάλι όμως από την ανακάλυψη του εμβολίου 

μέχρι την εξάλειψη της νόσου πέρασαν πολλά χρόνια. 

 

Η νόσος COVID-19 από πλευράς σοβαρότητας ευτυχώς διαφέρει από την 

ευλογιά. Ζήσαμε όμως το πώς αποδιοργάνωσε πλήρως την καθημερινότητά 

μας. Μας έκλεισε στο σπίτι, γέμισε τα νοσοκομεία μας, στοίχισε ζωές. Η σωστή 

δική μας συμπεριφορά μάς βοήθησε να προχωρήσουμε μπροστά. Όλα τα 

δεδομένα των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η πανδημία υποχωρεί. Δεν 

πρέπει όμως να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι όλα έχουν τελειώσει. Δεν 

αφήνουμε τα καλά νέα να μας παρασύρουν. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση 

να αναγκαστούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Σας ζητήσαμε να μείνετε 
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σπίτι για να σώσουμε ζωές. Τώρα σας ζητάμε να συνεχίσουμε να είμαστε σε 

επαγρύπνηση για να προχωρήσουμε μπροστά. 

 

________________ 

Υπουργείο Υγείας 

11 Μαΐου 2020 


