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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 20 από σύνολο 2,313 εργαστηριακών 

διαγνώσεων. 

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για: 

• Από το σχέδιο διαγνώσεων των 20,000 επαγγελματιών έχουν 

πραγματοποιηθεί σήμερα 1,758 εργαστηριακές διαγνώσεις και έχουν 

εντοπιστεί 3 κρούσματα, 

• Από σύνολο 393 διαγνώσεων από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης ήδη 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 8 θετικά, και  

• Από σύνολο 141 δειγμάτων από τις πτήσης από Λονδίνο και Βουλγαρία 

που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα, 13 Απριλίου, εντοπίστηκαν 7 

θετικά. Και τα εφτά άτομα επέστρεψαν από το Λονδίνο. Συνολικά από τη 

συγκεκριμένη πτήση από το Λονδίνο, είχαμε οκτώ κρούσματα 

συμπεριλαμβανομένου και του ενός που ανακοινώθηκε χθες από 

σύνολο 107 εργαστηριακές εξετάσεις. 

• Από σύνολο 14 εργαστηριακών εξετάσεων από ιδιωτική πρωτοβουλία, 

εντοπίστηκαν 2 άτομα. 

 

Από το πρόγραμμα των 20,000 εργαστηριακών διαγνώσεων ολοκληρώθηκαν 

από το Σάββατο, 11 Απριλίου, και μέχρι η ώρα 4 το απόγευμα σήμερα, 

συνολικά 3,034 εργαστηριακές εξετάσεις. 
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Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών 

κρουσμάτων ανήλθε στα 715 (περιλαμβανομένων και των δέκα που 

εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις). 

 

Τα αποτελέσματα των τελευταίων 24 ωρών είναι εντός των εκτιμήσεων της 

Επιστημονικής Ομάδας και συνάδουν με την επιδημιολογική και στατιστική 

εικόνα που έχουμε ενώπιόν μας. Τα 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε σύνολο 

2,312 εξετάσεων είναι αναμφίβολα ένας πολύ καλός αριθμός. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι θα παρεκκλίνουμε από την πορεία μας.  

 

Το πρόγραμμα επιχορηγημένων αναλύσεων ανάμεσα στον πληθυσμό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για αυτό με σημερινή απόφαση του υπουργικού 

συμβουλίου το τεστ καθίσταται υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους σε 

εταιρείες λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών και σε όσους εργάζονται σε 

γηροκομεία. 

 

Αποφασίστηκε επίσης ότι θα πλέον θα ανακοινώνονται οι επωνυμίες και οι 

χώροι επιχειρήσεων στις οποίες προσέρχεται κόσμος, εάν εντοπιστούν 

επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα 

ανακαλείται αμέσως στο σύνολό του και όχι μόνον οι στενές επαφές. Αυτές οι 

αποφάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για πρόληψη επέκτασης 

του ιού ανάμεσα στον πληθυσμό. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον περίοδο 

περιορισμού του κόσμου στα σπίτια του ώστε μέσω της ιχνηλάτησης να 

εντοπίζουμε γρήγορα τους πιθανούς μολυσμένους. Καλούμε τον κόσμο να 

αξιοποιήσει το πρόγραμμα των δωρεάν εξετάσεων και να κάνει το τεστ. 

 

Δρ Μάριος Λοΐζου, Επιστημονικός Διευθυντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ 

 

Mε βάση τα δεδομένα μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο 

Αμμοχώστου, το νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονται 24 άτομα, τρία εξ αυτών 

νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Δόθηκαν επίσης δύο 

εξιτήρια. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται συνολικά εννέα ασθενείς, τρεις στη 
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Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και έξι στη 

ΜΕΘ Λευκωσίας. Επίσης, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύονται τρεις επιπλέον ασθενείς, οι οποίοι αυτή 

τη στιγμή βρίσκονται 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 τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα.  

 

Από την πρώτη μέρα της κρίσης, έγινε μια τεράστια προσπάθεια θωράκισης 

και προετοιμασίας του συστήματος υγείας της Κύπρου. Γνωρίζαμε τις 

αδυναμίες των δημόσιων νοσηλευτηρίων, το πώς και το γιατί δεν είναι της 

ώρας, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να λεχθεί. Από την άλλη, γνωρίζαμε και 

τις δυνατότητες των νοσοκομείων μας. Σας ζητήσαμε χρόνο και μας τον 

δώσατε. Μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε. Αρχικές δυσκολίες και πιθανά λάθη 

ξεπεράστηκαν. Η συσσωρευμένη εμπειρία των δημόσιων νοσηλευτηρίων στην 

αντιμετώπιση δύσκολων και επειγουσών καταστάσεων βοήθησε σημαντικά. 

Μπορέσαμε να οργανωθούμε γρήγορα. Νοσοκομεία και θάλαμοι έκλεισαν και 

μετατράπηκαν σε τμήματα αντιμετώπισης της νόσου COVID-19. Καινούργιες 

ΜΕΘ ετοιμάστηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Έργα που για χρόνια δεν γίνονταν, έγιναν 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρονοβόρες και προβληματικές διαδικασίες, 

αλλά και άτομα παραμερίστηκαν. Αυτοί που έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις, 

τις πήραν έγκαιρα και σωστά. 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο προσωπικό της ΗΜΥ 

και των Δημοσίων Έργων που είναι αποσπασμένο στα νοσοκομεία για τις 

υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν όλες αυτές τις μέρες.  

 

Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου των νοσοκομείων, μετά τον αρχικά 

δικαιολογημένο φόβο και σάστισμα, ρίχτηκε στη μάχη. Καθήκον της πολιτείας 

είναι η σταθεροποίηση και η ενίσχυση των δυνατοτήτων του δημόσιου 

συστήματος υγείας τόσο από πλευράς εξοπλισμού όσο και προσωπικού. 
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χθες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα 

τονίζουν ότι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για τη δυνατότητα ενός 

κράτους να προχωρήσει στην άρση των μέτρων είναι να μπορεί να 

αντιμετωπίσει τα πιθανά περιστατικά που θα προκύψουν από μια τέτοια 

χαλάρωση.  

 

Το περισσότερο προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων εργάζεται εδώ και 1,5 

μήνα στα όριά του. Η δυνατότητά μας να ανταπεξέλθουμε είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη σωστή επάνδρωση των τμημάτων με βάση τις νέες 

πραγματικότητες. Ο ιός ακόμα κι αν το θελήσουμε, δεν θα μας επιτρέψει να τον 

ξεχάσουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να αντέξει το σύστημα υγείας 

οποιαδήποτε νέα εισροή κρουσμάτων.  

 

Η προσήλωση και η θυσία του προσωπικού της πρώτης γραμμής πρέπει να 

αποτελέσει παράδειγμα και πρόκληση ταυτόχρονα, τόσο για την πολιτική 

ηγεσία όσο και για κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, να κάνει το παν για να 

ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία. 

 

________________ 

Υπουργείο Υγείας 

15 Απριλίου 2020 


