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Ο 
ιός COVID-19 ήρθε για να µείνει στη χώ-
ρα µας, σύµφωνα µε την επιστηµονική 
κοινότητα, που εκτιµά ως πιο πιθανό σε-

νάριο ο κορωνοϊός να «εγκατασταθεί» µόνιµα 
προκαλώντας εποχικές επιδηµίες. Οι υγειονοµι-
κές Αρχές τονίζουν ότι η καλύτερη ασπίδα προ-
στασίας είναι η σωστή ενηµέρωση για τους κα-
νόνες πρόληψης. Ο Αθανάσιος ∆ηµόπουλος, κα-
θηγητής της Ιατρικής Σχολής και πρύτανης στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών, µιλά για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουµε 
για να προστατευτούµε από τον νέο κορωνοϊό.

1Κύριε πρύτανη, στη Θεραπευτική Κλινι-
κή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, που 

λειτουργεί υπό τη διεύθυνσή σας, πραγμα-
τοποιείται καθημερινά αποδελτίωση των πιο 
σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσε-
ων. Με βάση τα νεότερα δεδομένα, γιατί μας 
ανησυχεί ο νέος κορωνοϊός από τη στιγμή που 
έχει ήπια συμπτωματολογία στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιστατικών;
Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονοµάζεται τώρα SARS-
CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονοµάζε-
ται COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά 
τον ∆εκέµβριο του 2019 στην περιοχή Γουχάν 
της Κίνας και έκτοτε έως σήµερα έχει διασπα-
ρεί σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλον τον 
κόσµο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού, 
που µέχρι πρότινος δεν είχε αποµονωθεί στον 
άνθρωπο. Παρόλο που φέρει οµοιότητες µε άλ-
λους γνωστούς κορωνοϊούς, η βιολογική του συ-
µπεριφορά δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί µε 
ακρίβεια. Γι’ αυτό και επικρατεί ανησυχία και 
χρήζει εντατικής επιδηµιολογικής επιτήρησης.

2 Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μόνιμων 
βλαβών στον οργανισμό των ασθενών; 

Πρόσφατα Κινέζοι επιστήμονες υποστήρι-
ξαν ότι σε κάποιους ασθενείς παρατηρήθη-
καν βλάβες στο πάγκρεας και στο αναπνευ-
στικό σύστημα, μετά την ανάρρωσή τους.
Aυτή τη στιγµή δεν υπάρχει δηµοσιευµένη ε-
µπειρία που να αφορά µόνιµη βλάβη σε ασθε-
νείς που νόσησαν από τον κορωνοϊό.
Ωστόσο, είναι ένας νέος ιός και εξακολουθού-
µε να παρατηρούµε τη βιολογική του συµπερι-
φορά. Ξέρουµε ότι η περίοδος ανάρρωσης για 
κάποιους ασθενείς είναι µεγάλη και µπορεί να 
χρειαστεί διασωλήνωση. Σε αυτούς τους ασθε-
νείς µπορεί να υπάρξουν επιπλοκές, όπως για 
παράδειγµα διαταραγµένη αναπνευστική λει-
τουργία, χωρίς ωστόσο να σηµαίνει αυτό ότι ο-
φείλεται στον ιό. Πρέπει να τονίσουµε ότι στη 
συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών έχει 
ήπια συµπτώµατα και δεν προκαλεί επιπλοκές.

3 Ποια είναι τα τελευταία επιδημιολογικά 
δεδομένα από την παγκόσμια κοινότητα; 

Ο αριθμός των κρουσμάτων συνιστά τον ορι-
σμό της πανδημίας;
Σύµφωνα µε τα διαρκώς ανανεωµένα δεδοµέ-
να επιδηµιολογικής επιτήρησης της ιστοσελίδας 
του Πανεπιστηµίου «Johns Hopkins», πάνω από 
100.000 κρούσµατα και 3.500 θάνατοι αναµέ-
νεται να έχουν επιβεβαιωθεί παγκοσµίως µέχρι 
την Κυριακή 8 Μαρτίου. Στην κορυφή της λίστας 
βρίσκεται η Κίνα µε πάνω από 80.000 περιστατι-
κά και 3.000 θανάτους, ενώ ακολουθούν η Νό-
τια Κορέα µε πάνω από 6.000 περιστατικά και 
40 θανάτους, η Ιταλία µε πάνω από 3.800 περι-
στατικά και 150 θανάτους και το Ιράν µε 3.500 
επιβεβαιωµένα περιστατικά και 100 θανάτους. 
Σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νόσων των ΗΠΑ υπάρχει γενική σύσταση απο-
φυγής των µη απαραίτητων ταξιδιών προς την 
Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία και το Ιράν. Ε-
πίσης, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε ταξίδια 
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στην Ιαπωνία, ενώ οι ηλικιωµένοι και οι ασθενείς µε χρόνιες νό-
σους θα πρέπει να σκεφτούν να αναβάλουν το ταξίδι τους.
 

4 Ποια είναι τα συμπτώματα της λοίμωξης και πώς μετα-
δίδεται;

Πρόσφατη µελέτη από την Κίνα, που δηµοσιεύθηκε στις 28 Φε-
βρουαρίου 2020 από το «New England Journal of Medicine», 
συµπεριέλαβε στοιχεία από 1.099 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύ-
θηκαν σε 552 νοσοκοµεία της Κίνας. Τα κυριότερα συµπτώµα-
τα ήταν πυρετός (44% των ασθενών κατά την εισαγωγή στο νο-
σοκοµείο και 90% καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας), ξηρός 
βήχας (σε 68% των ασθενών), δύσπνοια (σε µικρότερο ποσο-
στό), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ναυτία, έ-

µετος, διάρροια (περίπου 5%). Ο ιός µεταδίδεται από άνθρω-
πο σε άνθρωπο πιθανότατα µε τα σταγονίδια σιέλου και βλέν-
νης κατά τον βήχα, το φτάρνισµα, τη χειραψία και την από κοι-
νού κατανάλωση φαγητού ή ποτού.

5 Πότε θα πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια;
Οταν εµφανίζουµε συµπτώµατα οξείας λοίµωξης του ανα-

πνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, µε τουλάχιστον ένα από 
τα παρακάτω συµπτώµατα: πυρετός, βήχας, δύσπνοια) και πα-
ράλληλα ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδηµιολο-
γικά κριτήρια, εντός των τελευταίων 14 ηµερών πριν από την έ-
ναρξη των συµπτωµάτων: 
α) Στενή επαφή µε πιθανό ή επιβεβαιωµένο κρούσµα λοίµωξης 
από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2. 
β) Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόµενες από τον SARS-CoV-2 περι-
οχές µε βάση τα τρέχοντα επιδηµιολογικά δεδοµένα.
Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άµεση επικοινωνία µε τον 
Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ) και όχι η επίσκεψη 
σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς προηγούµενη ενη-
µέρωση του ΕΟ∆Υ.

6 Ποιοι είναι οι κανόνες πρόληψης;
Η σχολαστική τήρηση των κανόνων ατοµι-

κής υγιεινής είναι καθοριστική, δεδοµένου ότι 
δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιµο εµβόλιο 
για πρόληψη της λοίµωξης. Σύµφωνα µε το υ-
πουργείο Υγείας, τα µέτρα πρόληψης συνοψί-
ζονται ως ακολούθως: 
 f Παραµονή κατ’ οίκον και αποχή από την 
εργασία οποιουδήποτε ατόµου εµφανίζει συ-
µπτώµατα λοίµωξης αναπνευστικού.
f Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι 
δυνατό, µε οποιοδήποτε άτοµο εµφανίζει συ-
µπτώµατα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή 

πταρµό (φτάρνισµα). Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για 
τα άτοµα που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες.
f Αποφυγή επαφής χεριών µε τα µάτια, τη 
µύτη και το στόµα για τη µείωση του κινδύ-
νου µόλυνσης.
f Σε βήχα ή φτάρνισµα κάλυψη της µύτης και 
του στόµατος µε το µανίκι στο ύψος του αγκώ-
να ή µε χαρτοµάντιλο, απόρριψη του χρησι-
µοποιηµένου χαρτοµάντιλου στους κάδους α-
πορριµµάτων και επιµελές πλύσιµο των χεριών.
f Τακτικό και επιµελές πλύσιµο των χεριών µε 
υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, 
πριν από τη λήψη τροφής και µετά την επίσκε-
ψη στην τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωµα χε-
ριών µε χάρτινες χειροπετσέτες µιας χρήσης και 
απόρριψή τους στους κάδους απορριµµάτων.
f Εναλλακτικά του πλυσίµατος χεριών µπορεί 
να εφαρµοστεί καλό τρίψιµο των χεριών µε α-
ντισηπτικό αλκοολούχο διάλυµα ή µε χαρτοµά-
ντιλα που περιέχουν αλκοόλη.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και 
καθηγητής Ιατρικής Αθανάσιος 
∆ηµόπουλος απαντά σε 12 
κρίσιµα ερωτήµατα για τα 
µέτρα προστασίας και για την 
επιθετικότητα του COVID-19 


