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Δελτίο Τύπου 

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με νέα περιστατικά της 

νόσου COVID-19 

 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 25 Δεκεμβρίου 2020: 

 

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

συνολικό αριθμό θανάτων σε 109. 

 

- 148 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 42 σε σοβαρή 

κατάσταση.  

 

- Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 1,407 τεστ ανίχνευσης της νόσου, εκ 

των οποίων τα 1,283 με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τα 124 με τη 

μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). 

 

- 50 νέα περιστατικά της νόσου εντοπίστηκαν και επιβεβαιωθήκαν από τα 

μοριακά τεστ (PCR), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων 

σε 19,366.  

 

- Σε 6 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 δύο άτομα που απεβίωσαν με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη 

νόσο COVID-19, αφορούν σε: 

 

- Άντρα, ηλικίας 71 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. 

- Άντρα, ηλικίας 73 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. 

 

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

ανέρχεται σε 109, εκ των οποίων: 

- 70 άντρες (64%), και  

- 39 γυναίκες (36%). 

 

Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την ασθένεια είναι τα 79 έτη. 

 

Β. Νοσηλευόμενοι: 

 

Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 148 ασθενείς της νόσου 

COVID-19, εκ των οποίων οι 42 σε σοβαρή κατάσταση.  

 

Από τους 42 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 19 είναι διασωληνωμένοι, ένας 

νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και 22 σε 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.  

 

Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η ακόλουθη: 

Νοσηλευτήριο Θάλαμος 
Αριθμός 

Ασθενών 

Αμμοχώστου 

(64 ασθενείς) 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 5 

Θάλαμος COVID 59 
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Λευκωσίας 

(46 ασθενείς) 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  
20 (1 εκτός 

αναπνευστήρα) 

Θάλαμος COVID 13 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 13 

Λεμεσού  

(36 ασθενείς) 

Θάλαμος COVID 32 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 4 

Μακάρειο  

(2 ασθενείς) 
Θάλαμος COVID 2 

 

Γ. Μοριακή Εξέταση (PCR test): Από τις 1,283 εργαστηριακές διαγνώσεις που 

διενεργήθηκαν σήμερα με τη μοριακή μέθοδο (PCR), εντοπίστηκαν και 

επαληθεύτηκαν 50 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής: 

 

• 27 κρούσματα από 729 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 

• 23 κρούσματα από 255 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά 

Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων. 

 

Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς 

τον εντοπισμό κρούσματος: 

• 299 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα 

Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. 

 

Δ. Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test): Από τα 124 τεστ 

που διενεργήθηκαν με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), 

προέκυψαν 6 θετικά αποτελέσματα.  

 

Οι 6 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 

Ιδιωτική 

πρωτοβουλία 

Rapid tests που έγιναν μέσω 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε 

ιδιωτικά εργαστήρια 

124 6 

Σύνολο: 124 6 

Ποσοστό θετικότητας: 4,84% 

 

 

________________ 

Υπουργείο Υγείας 

25 Δεκεμβρίου 2020 


