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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
Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα δεδομένα από τη Μονάδα Επιδημιολογικής
Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, από σύνολο 1,957 εργαστηριακών
διαγνώσεων εντοπίστηκαν 2 θετικά αποτελέσματα του ιού SARS-CoV-2.
Αναλυτικά τα δεδομένα έχουν ως εξής:
•

Από σύνολο 153 διαγνώσεων από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης ήδη
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκε 1 κρούσμα,

•

Από σύνολο 286 διαγνώσεων από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των
Γενικών Νοσοκομείων, δεν προέκυψαν κρούσματα,

•

Από σύνολο 224 εργαστηριακών διαγνώσεων σε άτομα που
επέστρεψαν από το εξωτερικό, δεν προέκυψαν κρούσματα,

•

Από σύνολο 416 εργαστηριακών εξετάσεων από ιδιωτική πρωτοβουλία,
εντοπίστηκε 1 κρούσμα,

•

Από 10 διαγνώσεις που προέκυψαν από το πρόγραμμα ελέγχου ειδικών
ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, δεν βρέθηκαν κρούσματα,
και

•

Από 868 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 891 (περιλαμβανομένων και των δέκα που
εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις).
Όπως αντιλαμβάνεστε οι χαμηλοί αριθμοί των νέων κρουσμάτων μάς γεμίζουν
αισιοδοξία για τη συνέχεια. Σήμερα συμπληρώνεται η πρώτη εργάσιμη
βδομάδα της πρώτης φάσης χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων. Είμαστε
ενθαρρυμένοι από τα αποτελέσματα αλλά παραμένουμε συγκρατημένοι. Τα
βήματά μας πρέπει να είναι αργά, σταθερά και μελετημένα. Σας ευχαριστώ
πολύ.
Δρ Μάριος Λοΐζου, Επιστημονικός Διευθυντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ
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.
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.
Από τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020, τέθηκε σε ισχύ το περί Λοιμοκαθάρσεων
Διάταγμα Αρ. 18 του 2020, σύμφωνα με το οποίο επανάρχιζαν οι επισκέψεις
στα Εξωτερικά Ιατρεία σε όλα τα κρατικά και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για
αντιμετώπιση τόσο επειγόντων όσο και μη επειγόντων περιστατικών.
Η άρση της απαγόρευσης εν μέσω πανδημίας ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση για
όλα τα νοσηλευτήρια και ειδικά για τα δημόσια, τα οποία νοσήλευαν σημαντικό
αριθμό υπόπτων περιστατικών και περιστατικών της νόσου COVID-19.
Λήφθηκαν αυστηρά μέτρα προστασίας για την ασφάλεια τόσο του προσωπικού
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όσο και των ασθενών. Η αρχική φοβία του κόσμου γρήγορα ξεπεράστηκε με
αποτέλεσμα

σιγά-σιγά

να

αυξάνεται

η

καθημερινή

προσέλευση.

Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στα Γενικά Νοσοκομεία Λεμεσού και Πάφου, δύο
νοσοκομεία των οποίων στην αρχική φάση της πανδημίας η λειτουργία
επηρεάστηκε σημαντικά, εξετάστηκαν αντίστοιχα 162 και 57 ασθενείς στις 27
Απριλίου, ενώ στις 5 Μαΐου 242 και 159 ασθενείς.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την πεποίθησή μας ότι ο κόσμος εμπιστεύεται
τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στα νοσηλευτήρια και σταδιακά αρχίζει
να εμπεδώνεται ένα αίσθημα ασφάλειας. Έχουμε πει κι άλλες φορές ότι ο
κόσμος δεν πρέπει να φοβάται να αναζητά έγκαιρα ιατρική βοήθεια.
Ο ΠΟΥ στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη επανέλαβε τη θέση του ότι η
ραχοκοκκαλιά κάθε προσπάθειας όχι μόνο για αντιμετώπιση της πανδημίας,
αλλά και για επανεκκίνηση των οικονομιών, είναι τα ισχυρά και ανθεκτικά
συστήματα υγείας.
Η πανδημία έχει με δραματικό τρόπο επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη
για ισχυρά εθνικά συστήματα υγείας. Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι
χωρίς υγιή και ισχυρό δημόσιο τομέα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η δημόσια
υγεία. Ένα ισχυρό σύστημα υγείας αποτελεί την καλύτερη άμυνα όχι μόνο
απέναντι σε επιδημίες όπως αυτή που βιώνουμε, αλλά και για την καλύτερη
αντιμετώπιση των πολλαπλών ασθενειών που ανθρωπότητα αντιμετωπίζει.
Η πανδημία κάποια στιγμή θα τελειώσει. Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν επένδυση για το μέλλον. Αν μάθαμε κάτι από
αυτή την πανδημία είναι ότι επενδύοντας στην υγειά τώρα, σώζουμε ζωές στο
μέλλον. Οι μελλοντικές γενιές θα μας κρίνουν όχι μόνο για το πόσο καλά
αντιμετωπίσαμε την πανδημία, αλλά και για το τι μαθήματα πήραμε και πώς τα
χρησιμοποιούμε για να βελτιωθούμε. Σαν λαός ξεχνάμε εύκολα. Αυτή την φορά
δεν πρέπει να το κάνουμε.
________________
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