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Λεόντιος Κωστρίκης, Ακαδημαϊκός Καθηγητής Μοριακής Ιολογίας του Τμήματος 

Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Τακτικό Μέλος της 

Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών 

 

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα δεδομένα από τη Μονάδα Επιδημιολογικής 

Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, από σύνολο 1,774 εργαστηριακών 

διαγνώσεων εντοπίστηκαν 6 θετικά αποτελέσματα του ιού SARS-CoV-2. 

 

Αναλυτικά τα δεδομένα έχουν ως εξής: 

• Από σύνολο 166 διαγνώσεων από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης ήδη 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 3 κρούσματα,  

• Από σύνολο 280 διαγνώσεων από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των 

Γενικών Νοσοκομείων, δεν προέκυψαν κρούσματα,  

• Από σύνολο 2 εργαστηριακών διαγνώσεων σε άτομα που επέστρεψαν 

από το εξωτερικό, δεν προέκυψαν κρούσματα, 

• Από σύνολο 595 εργαστηριακών εξετάσεων από ιδιωτική πρωτοβουλία, 

εντοπίστηκε 1 κρούσμα,  

• Από 33 διαγνώσεις που προέκυψαν από το πρόγραμμα ελέγχου ειδικών 

ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, βρέθηκαν 2 κρούσματα, 

και 

• Από 698 διαγνώσεις από τον έλεγχο 2,000 εργαζομένων στο λιανικό 

εμπόριο ποτών και τροφίμων και τους οίκους ευγηρίας, δεν προέκυψε 

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

κρουσμάτων ανήλθε στα 889 (περιλαμβανομένων και των δέκα που 

εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις). 

 

Οι αριθμοί που ανακοινώνουμε συμβαδίζουν με τις εκτιμήσεις της 

Επιστημονικής Επιτροπής για την επιδημιολογική εικόνα που επικρατεί. Όπως 

είπαμε πολλές φορές από την πορεία της επιδημιολογικής συμπεριφοράς του 

ιού εξαρτώνται και τα βήματα που κάνουμε. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό 

να ακολουθούνται πιστά οι υγειονομικές οδηγίες. 

 

Δρ Μάριος Λοΐζου, Επιστημονικός Διευθυντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ 

 

Παγκόσμια, ο αριθμός των κρουσμάτων πλησιάζει τα 3,852 εκατομμύρια και οι 

θάνατοι τις 266,000. Ταυτόχρονα, όμως 1,317 εκατομμύριο άτομα έχουν 

αναρρώσει πλήρως.  

 

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

Νοσοκομείο Αμμοχώστου, νοσηλεύονται 9 άτομα, με ένα εξ αυτών να 

νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας τους 

είναι σταθερή. Δόθηκαν επίσης τέσσερα εξιτήρια. Διασωληνωμένοι 

νοσηλεύονται συνολικά πέντε ασθενείς, ένας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και τέσσερεις στη ΜΕΘ 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.  

 

Καθώς ερχόμαστε σταδιακά σε επαφή με όλο και περισσότερο κόσμο, 

οφείλουμε να παραμένουμε σε επιφυλακή. Η έννοια της ατομικής ευθύνης του 

κάθε ενός από εμάς γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Πρέπει να παρακολουθούμε 

τον εαυτό μας. Στο παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα να επικοινωνούμε με τον 

γιατρό μας. Τα συμπτώματα αυτά τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές, πυρετός, 

βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, ρίγος, μυαλγίες, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, 
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απώλεια γεύσης και όσφρησης. Το έγκαιρος διαγνωστικός έλεγχος των 

υπόπτων περιστατικών, η διάγνωση, η απομόνωση και η θεραπεία, είναι τα 

μέτρα που σαν κοινωνία πρέπει να εφαρμόσουμε για να προστατευτούμε, να 

διατηρήσουμε την καλή εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή και να 

προχωρήσουμε μπροστά. 
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