
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 15 από σύνολο 2,981 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 727 
εργαστηριακές διαγνώσεις, με 2 θετικά αποτελέσματα, 

• Από σύνολο 237 εργαστηριακές εξετάσεις από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης, βρέθηκαν 6 κρούσματα, 
• Από σύνολο 210 διαγνώσεων από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων, 

εντοπίστηκαν 2 θετικά αποτελέσματα, 
• Ένα δείγμα που ολοκληρώθηκε από άτομο που επέστρεψε από το εξωτερικό της προηγούμενες μέρες, 

ήταν θετικό, 
• Από σύνολο 920 εργαστηριακών εξετάσεων από ιδιωτική πρωτοβουλία, εντοπίστηκαν 4 κρούσματα, 
• Από σύνολο 93 εργαστηριακών διαγνώσεων από εργαζόμενους στον ΟΚΥπΥ, δεν εντοπίστηκε κανένα 

θετικό αποτέλεσμα, 
• Από σύνολο 508 διαγνώσεις από τον έλεγχο 2,000 εργαζομένων στο λιανικό εμπόριο ποτών και τροφίμων 

και τους οίκους ευγηρίας, δεν προέκυψε κανένα θετικό αποτέλεσμα, και 
• Από σύνολο 285 διαγνώσεων από τον τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο 800 ατόμων, δεν εντοπίστηκε 

κανένα κρούσμα. 

Από το πρόγραμμα των 20,000 εργαστηριακών διαγνώσεων ολοκληρώθηκαν από το Σάββατο, 11 Απριλίου, και 
μέχρι σήμερα η ώρα 4 το απόγευμα, συνολικά 17,014 εργαστηριακές εξετάσεις. 

Ο τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος 800 ατόμων ολοκληρώθηκε. Από τα 800 άτομα που αποδέχτηκαν να 
συμμετάσχουν, προσήλθαν για δειγματοληψία 779 και από αυτά εντοπίστηκε ένα θετικό αποτέλεσμα. 

Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 837 
(περιλαμβανομένων και των δέκα που εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις). 

Η Επιστημονική Ομάδα θεωρεί ότι ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, παρότι αυξημένος, δεν 
ανατρέπει τη θετική επιδημιολογική εικόνα που αποτυπώνεται τις τελευταίες ημέρες. 

Όπως γνωρίζετε, σήμερα ενημερώσαμε διεξοδικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κατάσταση που 
διαμορφώνεται, ενόψει του σχεδιασμού για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Ενόψει των αποφάσεων 
που αναμένεται να ληφθούν αύριο από το υπουργικό συμβούλιο και των ανακοινώσεων που θα γίνουν από την 
κυβέρνηση, εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε οτιδήποτε άλλο. 

Δρ Μάριος Λοΐζου, Επιστημονικός Διευθυντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ 

Τα κρούσματα παγκόσμια ξεπέρασαν τα 3,080 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των θανάτων έφτασε τις 213,000. 
Πέραν των 932,000 ασθενών ανέρρωσαν πλήρως. Στις ΗΠΑ, ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε το 1 
εκατομμύριο, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1/3 περίπου του συνόλου των κρουσμάτων. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, νοσηλεύονται 15 άτομα, 
ένα εξ αυτών νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Δόθηκαν τέσσερα εξιτήρια. Όλοι οι ασθενείς είναι 
σε σταθερή γενική κατάσταση. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται συνολικά τέσσερεις ασθενείς, ένας στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και τρεις στη ΜΕΘ Λευκωσίας. Επίσης, νοσηλεύονται 
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εκτός αναπνευστήρα δύο 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 πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα. 

Τις προηγούμενες μέρες είχαμε την άρση του Διατάγματος του  Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία των 
Εξωτερικών Ιατρείων και τις επόμενες μέρες αναμένεται να έχουμε την άρση των Διαταγμάτων που αφορούν στις 
προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες μη επείγουσες παρεμβάσεις. 

Τα νοσηλευτήρια του τόπου μας, δημόσια και ιδιωτικά, θα πρέπει με προσοχή να επανέλθουν σε πλήρη 
δραστηριοποίηση. Η επάνοδος αυτή θα πρέπει να γίνει με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, που 
καθημερινά αναφέρουμε, τόσο από τα νοσηλευτήρια όσο και από τους ασθενείς. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η 
προσφορά με υπομονή και ασφάλεια σωστής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους την έχουν ανάγκη. Δεν 
θα πρέπει να φοβόμαστε να πάμε στον γιατρό, στα νοσοκομεία. Θα πρέπει όμως να συμμορφωνόμαστε πλήρως 
με τα μέτρα προστασίας και τις οδηγίες που εκδίδονται από κάθε νοσοκομείο. 

Προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε και ενισχύουμε το Σύστημα Υγείας. Μένουμε υγιείς και βοηθάμε 
την επανεκκίνηση της πατρίδας μας. 

 


