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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: 

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, τα 

νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού SARS-CoV-2 είναι 9 από σύνολο 2,698 εργαστηριακών 
διαγνώσεων. 

Σύμφωνα με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, τα νέα περιστατικά COVID-19 
κατανέμονται ως εξής: 

• Από το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την εξέταση 20,000 επαγγελματιών έχουν 

ολοκληρωθεί σήμερα 1,447 εργαστηριακές διαγνώσεις από τα συμβαλλόμενα εργαστήρια, 
με 4 θετικά αποτελέσματα, 

• Από σύνολο 196 διαγνώσεων από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης ήδη επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων, τα 3 περιστατικά ήταν θετικά, 
• Από σύνολο 254 διαγνώσεων από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών 

Νοσοκομείων, δεν εντοπίστηκε κανένα κρούσμα, 
• Από τα δείγματα που λήφθηκαν από άτομα που επέστρεψαν από το εξωτερικό της 

προηγούμενες μέρες, δεν ολοκληρώθηκε καμία εργαστηριακή διάγνωση, 

• Από σύνολο 659 εργαστηριακών εξετάσεων από ιδιωτική πρωτοβουλία, εντοπίστηκαν 2 
θετικά περιστατικά, και 

• Από σύνολο 77 εργαστηριακών εξετάσεων εργαζομένων στον ΟΚΥπΥ, δεν προέκυψε 

κανένα θετικό αποτέλεσμα. 
• Από σύνολο 65 διαγνώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε κατοίκους στην περιοχή Πύλας, 

δεν εντοπίστηκε κανένα θετικό περιστατικό. 

Από το πρόγραμμα των 20,000 εργαστηριακών διαγνώσεων ολοκληρώθηκαν από το Σάββατο, 11 

Απριλίου, και μέχρι σήμερα η ώρα 4 το απόγευμα, συνολικά 13,553 εργαστηριακές εξετάσεις. 

Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 
804 (περιλαμβανομένων και των δέκα που εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις). 

Ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των τελευταίων 24 ωρών, από ένα μεγάλο 
δείγμα διαγνωστικών εξετάσεων, συνάδει με τις εκτιμήσεις της Επιστημονικής Ομάδας. Τα 

επιδημιολογικά δεδομένα παραμένουν πολύ ενθαρρυντικά, αλλά όπως τονίζουμε συνεχώς, 
έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε. 

Επαναλαμβάνουμε την έκκληση να είστε προσεκτικοί διότι ενόσω υπάρχει ο ιός στην κοινότητα 
οφείλουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης. 

Δρ Μάριος Λοΐζου, Επιστημονικός Διευθυντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ 

Στην χώρα μας, ανακοινώνουμε σήμερα ακόμα ένα θάνατο ασθενούς που νοσηλευόταν στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και κατέληξε χθες. Πρόκειται για άντρα, 69 ετών, με υποκείμενα 
νοσήματα. Η τελική αιτία θανάτου είναι η νόσος COVID-19. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των 
θανάτων σε ασθενείς θετικούς στον ιό SARS-CoV-2 ανέρχεται σε 19, ενώ οι θάνατοι με τελική 
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αιτία θανάτου τη νόσο COVID-19 είναι 14, δέκα άντρες και τέσσερεις γυναίκες με μέσο όρο 
ηλικίας τα 70 έτη. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, 
νοσηλεύονται 17 άτομα, δύο εξ αυτών νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Όλοι οι 

ασθενείς είναι σε σταθερή γενική κατάσταση. Δόθηκε επίσης ένα εξιτήριο. Διασωληνωμένοι 
νοσηλεύονται συνολικά τέσσερεις ασθενείς, ένας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 
Νοσοκομείου Λεμεσού και τρεις στη ΜΕΘ Λευκωσίας. Επίσης, νοσηλεύονται εκτός αναπνευστήρα 

ένας ασθενής στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και τέσσερεις ασθενείς στη ΜΕΘ του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η κλινική κατάσταση όλων των ασθενών στις ΜΕΘ είναι κρίσιμη 
αλλά σταθερή. Επιπλέον, σε όλα τα νοσηλευτήρια, πλην του νοσοκομείου αναφοράς, σε θάλαμο 

νοσηλεύονται έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα. 

Ο αριθμός των συνολικά νοσηλευόμενων ασθενών έχει μειωθεί σημαντικά. Στην Κύπρο, η 
θνητότητα σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, βρίσκεται στο 2,2,% επί του 
συνόλου των νοσούντων και η θνησιμότητα στο 1,9 ανά 100,000 κατοίκους. Πολύ κάτω από τον 

διεθνή μέσο όρο. 

Θα ήθελα μάλιστα να τονίσω ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν στον αριθμό των θανόντων που 
βρέθηκαν θετικοί στον ιό και όχι τους θανάτους που αποδίδονται στη νόσο. 

Η προσπάθεια που έγινε από την αρχή ήταν δύσκολη. Η ανάγκη της εφαρμογής της καλύτερης 
δυνατής θεραπείας ήταν πιεστική. Ακόμα και σήμερα η εικόνα όσον αφορά στις παρεχόμενες 

θεραπείες δεν είναι ξεκάθαρη. Η ιατρική κοινότητα έχει στα χέρια της αρκετά όπλα, κανένα όμως 
από αυτά, σύμφωνα με την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία, δεν είναι το ιδανικό. Πολλαπλές 
δοκιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Κύπρο, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο 

θεραπείας το οποίο όπως έχουμε πει έχει προταθεί από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή. 
Έχουμε στη διάθεσή μας τα ίδια φάρμακα που έχουν όλες οι χώρες. Αυτό που μας βοήθησε πάρα 
πολύ ήταν το ότι καταφέραμε να προσφέρουμε νοσηλεία και θεραπεία σε ασθενείς σε αρχικά 

στάδια της νόσου. Αυτό μείωσε σημαντικά τόσο την ανάγκη νοσηλείας στις ΜΕΘ όσο και τη 
συνολική θνησιμότητα. Η δουλειά που έγινε στο σύνολο των νοσηλευτηρίων και ειδικά στο 
νοσοκομείο αναφοράς και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ήταν πολύ σημαντική. Η δυνατότητά 

μας να διαχειριζόμαστε τους βαριά πάσχοντες στις ΜΕΘ έχει βελτιωθεί σημαντικά, κάτι που 
φαίνεται και από την αύξηση του αριθμού των ασθενών που παίρνουν εξιτήριο από τις ΜΕΘ. Η 
εμπειρία που καθημερινά αποκτούμε θα μας βοηθήσει σημαντικά και στο μέλλον. 

 Ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν καθοριστικός σε αυτή την επιτυχία. Θέλω και πάλι να 

ευχαριστήσω όλο το προσωπικό των Μονάδων της πρώτης γραμμής. Όχι μόνο για την 
επιστημονική επιτυχία που μόλις ανέφερα, αλλά και για την ανθρώπινη. Όπως έχει 
χαρακτηριστικά αναφέρει ένας κορυφαίος ιστορικός της εποχής μας: «Ήρωες που δεν κρατούν 

όπλα, αλλά το χέρι μας για να μας παρηγορήσουν την ώρα που δίνουμε τη μάχη για τη ζωή μας». 

(ΜΚΥ) 

 


