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Δελτίο Τύπου 

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της 

νόσου COVID-19 

 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2020: 

 

- Τρία άτομα έχουν αποβιώσει από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον 

συνολικό αριθμό θανάτων σε 57. 

 

- 111 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 17 σε κρίσιμη 

κατάσταση.  

 

- Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 9,562 τεστ ανίχνευσης της νόσου, εκ 

των οποίων τα 3,848 με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τα 5,714 με τη 

μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). 

 

- 289 νέα περιστατικά της νόσου εντοπίστηκαν και επιβεβαιωθήκαν από 

τα μοριακά τεστ (PCR), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό 

κρουσμάτων σε 11,812. Στα 289 συμπεριλαμβάνονται 56 

επαληθεύσεις από rapid tests των προηγούμενων ημερών. 

 

- Σε 176 περιπτώσεις από τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid 

test) υπήρξε θετικό αποτέλεσμα το οποίο θα πρέπει να επαληθευθεί με 

τη μοριακή μέθοδο (PCR). 

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα. 
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Α. Θάνατοι από τη νόσο COVID-19: 

 

Τα τρία άτομα που απεβίωσαν με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη 

νόσο COVID-19, αφορούν σε: 

 

- Γυναίκα, ηλικίας 84 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, που 

νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας.  

- Άντρα, ηλικίας 78 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλεύονταν 

στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

- Γυναίκα, ηλικίας 94 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν 

στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού μετά από μεταφορά της από το 

Πολυδύναμο Κέντρο Περιστερώνας. 

 

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 

ανέρχεται σε 57, εκ των οποίων: 

- 37 άντρες (65%), και  

- 20 γυναίκες (35%). 

 

Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την ασθένεια είναι τα 76 έτη.  

 

Β. Νοσηλευόμενοι: 

 

Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 111 ασθενείς της νόσου 

COVID-19, εκ των οποίων οι 17 σε κρίσιμη κατάσταση.  

 

Από τους 17 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 13 είναι διασωληνωμένοι, άλλοι 2 

βρίσκονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και 4 στη 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.  

 

Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η ακόλουθη: 
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Νοσηλευτήριο Θάλαμος 
Αριθμός 

Ασθενών 

Αμμοχώστου 

(60 ασθενείς) 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 4 

Θάλαμος COVID 56 

Λευκωσίας 

(23 ασθενείς) 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  
13 (οι 2 εκτός 

αναπνευστήρα) 

Θάλαμος COVID 10 

Λεμεσού  

(20 ασθενείς) 
Θάλαμος COVID 20 

Αθαλάσσας  

(5 ασθενείς) 
Θάλαμος COVID 5 

Μακάρειο  

(3 ασθενείς) 
Θάλαμος COVID 3 

 

Γ. Μοριακή Εξέταση (PCR test)  

 

Από τις 3,848 εργαστηριακές διαγνώσεις που διενεργήθηκαν σήμερα με τη 

μοριακή μέθοδο (PCR), εντοπίστηκαν και επαληθεύτηκαν 289 περιστατικά της 

νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής: 

 

• 90 κρούσματα από 795 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας 

της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. 

• 110 κρούσματα από 1,772 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 

• 20 κρούσματα από 303 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά 

Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων. 

• 7 κρούσματα από 456 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος ελέγχου μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού 

σχολικών μονάδων. 
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• 4 κρούσματα από 87 δείγματα που λήφθηκαν από τους κατοίκους του 

Κάτω Πύργου Τυλληρίας. 

• 2 κρούσματα από 37 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου 

ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας. 

• 56 κρούσματα από 57 δείγματα που λήφθηκαν για επαλήθευση με τη 

μέθοδο της μοριακής εξέτασης θετικών αποτελεσμάτων που 

εντοπίστηκαν μέσω της μεθόδου rapid test αντιγόνου τις προηγούμενες 

ημέρες. 

 

Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς 

τον εντοπισμό κρούσματος: 

 

• Από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και 

επαναπατρισθέντων, διεκπεραιώθηκαν 299 εργαστηριακές εξετάσεις, 

• Από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου 

δομών μεταναστών, διεκπεραιώθηκαν 41 εργαστηριακές εξετάσεις, και 

• Στο πλαίσιο του προγράμματος εργαστηριακού ελέγχου που διενεργείται 

σε οίκους ευγηρίας και άλλες δομές, είχαμε αποτέλεσμα για 1 δείγμα. 

 

Δ. Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test): Από τα 5,714 

τεστ που διενεργήθηκαν με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid 

test), προέκυψαν 176 θετικά αποτελέσματα.  

 

Οι 176 αυτές περιπτώσεις θα υποβληθούν σε εξέταση με τη μοριακή μέθοδο 

PCR, προκειμένου να επαληθευθούν.  

 

Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 

πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως: 
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Επαρχία Σημεία δειγματοληψίας 
Αριθμός 

τεστ 

Αριθμός 

θετικών 

Λεμεσός 

(σύνολο 

θετικών: 8) 

Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού 214 2 

Μέσα Γειτονιά 236 6 

Οίκοι ευγηρίας/Άλλες δομές 28 0 

Λάρνακα 

(σύνολο 

θετικών: 71) 

Κεντρική περιοχή – Σημείο Α 357 16 

Κεντρική περιοχή – Σημείο Β 525 34 

Αραδίππου 477 21 

Οίκοι ευγηρίας/Άλλες δομές 159 0 

Λευκωσία 

(σύνολο 

θετικών: 85) 

Μένοικο 178 14 

Ανθούπολη 231 5 

Έγκωμη 963 17 

Στρόβολος 717 20 

Δάλι 680 19 

Οίκοι ευγηρίας/Άλλες δομές 81 10 

Πάφος (σύνολο 

θετικών: 0) 
Κεντρικό σημείο 120 0 

Αμμόχωστος 

(σύνολο 

θετικών: 12) 

Παραλίμνι 490 12 

Επαγγελματίες 

Υγείας 

Δημόσια και Ιδιωτικά 

Νοσηλευτήρια παγκύπρια 
225 0 

Εθνική 

Φρουρά 

Στρατόπεδα Εθνικής Φρουράς 

παγκύπρια 
33 0 

 

________________ 

Υπουργείο Υγείας 

4 Δεκεμβρίου 2020 


