
Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19)

Τί πξέπεη λα μέξνπκε;

• Πνηόο είλαη ν ηόο;

• Πώο κεηαδίδεηαη;

• Πξόιεςε κεηάδνζεο

Nίλα Μαγθίλα, Πλεπκνλνιόγνο - Εληαηηθνιόγνο
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Η παλδεκία COVID-19 

Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο 

(ΠΟΥ, WHO) Αλαθνίλσζε νηη ε 

θαηάζηαζε απνηειεί παλδεκία ζηηο 11 

Μαξηίνπ 2020 ιόγσ:

• Έθηεηακέλεο κεηάδνζεο απν 

άλζξσπν ζε άλζξσπν

• Μεγάινπ αξηζκνύ ρσξώλ κε 

πξόβιεκα COVID-19
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Ο θνξνλνηόο SARS-CoV-2 ( Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2) πξνθαιεί COVID-19

• Ο SARS-CoV-2 απνηειεί έλαλ λέν ηό

• Τα πξώηα πεξηζηαηηθά ήζαλ αζζελείο κε 

πλεπκνλία ζηελ πόιε Wuhan ηεο Κίλα, 

ζηα ηέιε ηνπ Γεθέκβξε 1919

• Πηζαλόηαηα ε λόζνο μεθίλεζε απν ηα 

δώο, ηώξα όκσο κεηαδίδεηαη αλάκεζα 

ζε αλζξώπνπο

• Δπεηδή ν ηόο είλαη θαηλνύξηνο, 

καζαίλνπκε  ζπλερώο. Απηό πνπ 

ζήκεξα μέξνπκε,  δπλαηόλ λα αιιάμεη 

ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα.



4

COVID-19

CO (rona)VI(rus)D(isease)(20)19

• Θεηηθόο RNA ηόο δσηθήο πξνέιεπζεο

• Σπλδέεηαη κε ηνλ ππνδνρέα  ACE2

(πλεπκνλνθύηηαξα ηύπνπ 2)

• Παξόκνηνο κε ηνλ SARS/MERS 

• Φξόλνο επώαζεο 4 εκέξεο (2-14)

• Πξόθιεζε ARDS (νμεία αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα)

• Θλεηόηεηα 3.4% (πνηθίιιεη επξέσο θαηά 

πεξηνρή)



5

Ινί, δσνλόζνη θαη κεηάδνζε ζε αλζξώπνπο
• 56 δσνλόζνη πξνθαινύλ 2.5 δηζεθαηνκκύξηα πεξηζηαηηθά λόζεζεο θαη 2.7 

εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο εηεζίσο

• Σπλήζεηο δσνλόζνη: Λύζζα, ηνμνπιάζκσζε, ππξεηόο Q, δάγγεηνο ππξεηόο, ηόο Ebola, 

άλζξαθαο θαη  γξίπε πηελώλ

• Ιζπαληθή γξίπε (1918): 50 εθαηνκκύξηα ζάλαηνη

• Γξίπε Χνλγθ Κνλγθ (1968): 700.000 ζάλαηνη

• Οη ηνί SARS, MERS θαη Ebola απνδίδνληαη ζηηο λπρηεξίδεο (νη νπνίεο δελ λνζνύλ ιόγσ 

ηζρπξόηαηεο αλνζηαθήο απόθξηζεο ηνπο ζηνπο ηνύο κέζσ παξαγσγήο ηληεξθεξόλεο!)

• Ο ηόο COVID είλαη πξνηόλ θπζηθήο εμέιημεο θαη ζεσξείηαη νηη πξνήιζε απν λπρηεξίδεο, 

κπξκεγθνθάγνπο ή θίδηα

• Ινί ζαλαηεθόξνη γηα ηα δώα (ηόο ινηκώδνπο βξνγρίηηδαο ζηα θνηόπνπια, ηόο ινηκώδνπο 

πεξηηνλίηηδαο ζηηο γάηεο, ηόο γαζηξεληεξίηηδαο ζηα πνληίθηα κε ζλεηόηεηα έσο θαη 

100%) είλαη ηειείσο αθίλδπλνη γηα ηνλ άλζξσπν
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COVID-19 Πώο κεηαδίδεηαη;

• Μεηάδνζε κέζσ κεγάισλ ζηαγνληδίσλ

• Κίλδπλνο επη απόζηαζεο <1.8 κέηξσλ 

απν ηνλ αζζελή

• Οιεο νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

αεξνιύκαηνο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν 

δηαζπνξάο (πξνθπιάμεηο σο επη 

αεξνγελνύο ινίκσμεο)
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Δηαδηθαζίεο παξαγσγήο αεξνιύκαηνο

1. Γηαζσιήλσζε ηξαρείαο

2. Φξήζε κάζθαο κε Ambu

3. Βξνγρνζθόπεζε

4. Με επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο, CPAP, 

HFNC

5. Βαζεηά αλαξξόθεζε βξνγρηθώλ εθθξίζεσλ
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Πώο κεηαδίδεηαη ν COVID-19;
• Οη άλζξσπνη κνιύλνληαη απν άιινπο αλζξώπνπο 

όηαλ απηνί βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή

• Ο COVID πηζαλόηαηα κεηαδίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν 

όπσο ην θξπνιόγεκα θαη ηελ γξίπε κέζσ 

ζηαγνληδίσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη όηαλ κηιάκε, 

βήρνπκε ή θηεξληδόκαζηε

• Αηνκα ζε ζηελή επαθή κπνξνύλ λα κνιπλζνύλ 

όηαλ ηα ζηαγνλίδηα αγγίμνπλ ηε κύηε, ηα κάηηα ή ην 

ζηόκα ή όηαλ ηα ζηαγνλίδηα εηζπλεπζζνύλ

• Οηαλ αθνπκπάκε κνιπζκέλα αληηθείκελα, ηα 

ζηαγνλίδηα κνιύλνπλ ηα ρέξηα καο. Δάλ ζηε 

ζπλέρεηα αγγίμνπκε ην πξόζσπν καο, απηά κπνξεί 

λα κνιύλνπλ ηε κύηε, ηα κάηηα ή ην ζηόκα καο

• Μνιπζκέλα άηνκα κε ήπηα ή θαη θαζόινπ 

ζπκπηώκαηα δπλαηόλ λα κεηαδόζνπλ ηνλ COVID-

19. 
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Μεηάδνζε κέζσ κεγάισλ ζηαγνληδίσλ (> 5 κ)
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Πώο θαηαιαβαίλνπκε νηη θάπνηνο πάζρεη;

Τα ζπκπηώκαηα
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Τα ζπκπηώκαηα μεθηλνύλ όπσο ζε πνιιά άιια λνζήκαηα

Τα ζπλήζε ζπκπηώκαηα 

πεξηιακβάλνπλ: 

• Ππξεηό

• Βήρα

• Πνλόιαηκν

• Δπθνιή θόπσζε

• Γύζπλνηα

Τα ζπκπηώκαηα μεθηλνύλ πεξίπνπ 

κία κέξα κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ ηό, 

αλ θαη κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ 

έσο θαη 14 εκέξεο. Τα πεξηζζόηεξα 

άηνκα εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα 

κέζα ζε  5-6 εκέξεο.
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Δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη πνιιά αθόκα ζπκπηώκαηα όπσο:

• Πνλνθέθαιν θαη κπαιγίεο

• Αηθλίδηα απώιεηα όζθξεζεο θαη γεύζεο

• Καηαξξνή θαη κπνύθσκα ηεο κύηεο

• Γηάξξνηα

• Δμάλζεκα

Μεξηθά άηνκα δελ έρνπλ θαλέλα ζύκπησκα, νη 

πεξηζζόηεξνη σζηόζν έρνπλ ήπηα ελώ ζε ιίγνπο 

αζζελείο κπνξεί  ηα ζπκπηώκαηα λα είλαη ζνβαξά 

ή θαη κνηξαία. 

Πνιινί αζζελείο γίλνληαη απνιύησο θαιά 

ζε πεξίπνπ 2 εβδνκάδεο. Σε άιινπο, 

κεξηθά ζπκπηώκαηα, όπσο ε δύζπλνηα 

θαη ε θόπσζε, δπλαηόλ λα παξακείλνπλ 

γηα εβδνκάδεο ή θαη κήλεο.
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Πξόιεςε  

κεηάδνζεο

• Μείσζε δηαζπνξάο!

• Απνθπγή έθζεζεο!
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Πξόιεςε

Μείσζε ηεο δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο!

• Φνξέζηε κάζθα πξνζώπνπ (ή ύθαζκα πνπ 

θαιύπηεη κύηε θαη ζηόκα) όηαλ βξίζθεζηε ζε 

δεκόζην ρώξν κε άιια άηνκα

• Δάλ έρεηε ζπκπηώκαηα, αθόκε θαη ήπηα, κείλεηε 

ζην ζπίηη. Αλαδεηείζηε ηαηξηθή βνήζεηα κε βάζε 

ηηο ηνπηθέο νδεγίεο

• Πιέλεηε πνιύ ζπρλά ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνύλη θαη 

λεξό

• Οηαλ ην ζαπνύλη θαη ην λεξό δελ είλαη άκεζα 

δηαζέζηκα, ρξεζηκνπνηείζηε αιθννινύρν 

αληηζεπηηθό ρεξηώλ 

• Καιύςηε ηνλ βήρα θαη ην θηέξληζκα. Μελ 

ρξεζηκνπνηείηε ηα ρέξηα ζαο αιιά έλα 

ραξηνκάληειν ή ην καλίθη ζαο. Πεηάμηε ακέζσο 

ην ραξηνκάληειν θαη πιύληε ηα ρέξηα ζαο.



15

Πεξηζζόηεξα γηα ηελ ρξήζε ηεο κάζθαο
Αθνινπζείζηε ηηο ηνπηθέο νδεγίεο!

• Φνξέζηε ηε κάζθα

o Οηαλ είζζε ζε επαθή πξόζσπν κε πξόζσπν κε άιινπο

o Οηαλ δελ είλαη εθηθηή ε δηαηήξεζε θνηλσληθήο 

απόζηαζεο

o Δάλ αλήθεηε ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ

o Δληόο πγεηνλνκηθνύ ρώξνπ ή ζε άιινπο δεκόζηνπο 

ρώξνπο

• Φνξέζηε ηαηξηθή κάζθα

o Οηαλ βήρεηε ή θηεξλίδεζηε

o Οηαλ θξνληίδεηε αζζελή

• Οη κάζθεο δελ πξνζηαηεύνπλ απν κόλεο ηνπο – ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηα ππόινηπα κέηξα 

πγηεηλήο

Η κάζθα κεηώλεη ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο 

ηνπ ηνύ απν απηόλ πνπ ηελ θνξάεη
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Πξόιεςε

Μείσζε ηεο δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο!

• Απνθύγεηε όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν  λα αγγίμεηε 

αληηθείκελα θνηλήο ρξήζεο (αλαπηήξεο, 

ρεηξνιαβέο, πόκνια πόξηαο θ.ι.π.). Δάλ πξέπεη 

λα αγγίμεηε ηέηηνπ ηύπνπ αληηθείκελα, πιύληε ηα 

ρέξηα ζαο ή ρξεζηκνπνηείζηε αληηζεπηηθό ρεξηώλ 

ακέζσο κεηά.Σηγνπξεπηείηε νηη δελ αγγίμαηε ην 

πξόζσπν ζαο

• Καζαξίζηε θαη απνιπκάλεηε ζπρλά θάζε κέξα 

επηθάλεηεο, ηδηαίηεξα εάλ ζεσξείηε νηη έρνπλ 

κνιπλζεί. Φξεζηκνπνηείζηε απιά νηθηαθά 

απνξξππαληηθά

• Με κνηξάδεζηε θαγεηό, πνηά ή πξνζσπηθά 

αληηθείκελα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ

• Δάλ είζζε άξξσζηνο, κελ ηαμηδεύεηε. 
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COVID19: Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ αλα ρώξν
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Πξόιεςε

Απνθύγεηε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό!

• Μείλεηε ζην ζπίηη όζν απηό είλαη 

πξαθηηθά δπλαηόλ

• Γηαηεξείζηε θνηλσληθή/θπζηθή 

απόζηαζε- κείλεηε 1-2 κέηξα καθξηά 

απν ηνπο άιινπο, αθόκε θαη εάλ 

απηνί θαίλνληαη πγηείο

• Απνθύγεηε ρώξνπο κε ζπλσζηηζκό

• Γηαηεξείζηε θνηλσληθή απόζηαζε 

όηαλ ππνδέρεζηε επηζθέπηεο. 

Απνθύγεηε ρεηξαςίεο, θηιηά θαη 

αγθαιηέο

• Διαρηζηνπνηείζηε ζπγθεληξώζεηο κε 

ζπγγελείο θαη θίινπο.

. 
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Πξόιεςε

Απνθύγεηε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό!

• Γνπιέςηε απν ην ζπίηη, όηαλ απηό είλαη 

δπλαηόλ

• Οζν είλαη δπλαηόλ, ρξεζηκνπνηείζηε 

ηδησηηθό κέζν κεηαθνξάο. Απνθύγεηε θαηα 

ην δπλαηόλ ηα δεκόζηα κέζα ζπγθνηλσλίαο

• Μείλεηε καθξηά απν άηνκα πνπ λνζνύλ –

κελ ηνπο αθήλεηε λα βήρνπλ ή λα 

θηεξλίδνληαη επάλσ ζαο

• Γηα ην θνηλό, απνθύγεηε επίζθεςε ζε 

λνζνθνκεία ή άιινπο ρώξνπο πγείαο, 

εθηόο εάλ ρξεηάδεζηε ηαηξηθή βνήζεηα.
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Είζαη έηνηκνο γηα ηνλ COVID-19;

Πξνεηνίκαζε ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα ζνπ!

• Παξαθνινύζεζε ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή θαη ηε ρώξα ζνπ. 

Δλεκεξώζνπ γηα ηηο ηνπηθέο νδεγίεο θαη κάζε ηνπο 

ηειεθσληθνύο αξηζκνύο αλαδήηεζεο βνήζεηαο

• Γηαζθάιηζε νηη έρεηο πξόζβαζε ζε βαζηθά είδε όπσο ηξνθή, 

λεξό, νηθηαθέο πξνκήζεηεο θαη θάξκαθα

• Μίια κε ηνλ γηαηξό γηα νηαδήπνηε ρξόληα λόζν ζνπ θαη 

θξόληηζε ηελ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν

• Γηαηήξεζε όζν κπνξείο ηελ πγεία ζνπ. Κνηκήζνπ αξθεηά, θάε 

πγηεηλά θαη δηαηήξεζε ζηνηρεηώδε ζσκαηηθή άζθεζε

• Σθέςνπ πώο ζα ηα βνιέςεηο εάλ νη αξρέο επηβάινπλ 

πεξηνξηζκνύο θαη 1-2 εβδνκάδεο

• Πξνγξακκάηηζε ηε δπλαηόηεηα ζνπ λα θξνληίζεηο έλαλ αζζελή-

κέινο  ηεο νηθνγέλεηαο ζνπ

• Κάλε ην αληηγξηπηθό εκβόιην – απηό ζα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν 

επνρηαθήο γξίπεο θαη ηελ πηζαλόηεηα λα ηελ κπεξδέςνπκε κε 

ηα ζπκπηώκαηα ηνπ COVID-19. 

Influenza

Vaccine
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Τί λα θάλεηο όηαλ αξξσζηήζεηο;

• Δάλ έρεηο ήπηα ζπκπηώκαηα, κείλε ζπίηη ζνπ θαη 

κελ πάο ζηε δνπιεά ζνπ

• Διαρηζηνπνίεζε ηηο επαθέο κε ηα άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο– ρξεζηκνπνίεζε ύθαζκα ή κάζθα γηα 

ηε κύηε θαη ην ζηόκα θαη πιέλε ζπρλά ηα ρέξηα 

ζνπ κε ζαπνύλη θαη λεξό

• Εάλ ηα ζπκπηώκαηα επηδεηλσζνύλ, αλαδήηεζε 

ηαηξηθή βνήζεηα θαη θιείζε ξαληεβνύ

• Δάλ ρξεηαζηεί λα επηζθεθζείο γηαηξό, θόξα ηελ 

κάζθα ζνπ. Φξεζηκνπνίεζε έσο εθεί, θαηα ην 

δπλαηόλ,  ηδησηηθό κέζν κεηαθνξάο 
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Πνηά είλαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα ζηελ Ειιάδα;

Σηνηρεία ηνπ ΔΟΓΥ

3.11.20
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Αξηζκόο επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ (3.11.20)
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Αξηζκόο επηβεβαησκέλσλ ζαλάησλ (3.11.20)
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Ηιηθηαθή θαηαλνκή θξνπζκάησλ
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Επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα (ηειεπηαίεο 10 εκέξεο)
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Επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα θαη ζάλαηνη (3.11.20)
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Σαο επραξηζηώ

Δπόκελε Σπδήηεζε:

Τεηάξηε 11.11.20
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Diagnosis and treatment

There is no specific treatment.

Mild symptoms can be treated at home with 

medicines to lower the fever, or relieve pain.

If symptoms are more severe, treatment in 

hospital is required.

Because symptoms are similar to 

many other illnesses, tests are needed 

to make the diagnosis (nose/ throat 

swab, blood test).


