
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19 

O ιόσ SARS-CoV-2 ανιχνεφκθκε πρϊτθ φορά το Δεκζμβριο του 2019 ςτθν 

περιοχι Γιουχάν τθσ Κίνασ. Αποτελεί ζνα νζο ςτζλεχοσ κορωνοϊοφ και θ λοίμωξθ 

αναπνευςτικοφ που προκαλεί ονομάςτθκε COVID-19. Ο ιόσ SARS-CoV-2 εξαπλϊκθκε 

παγκόςμια προκαλϊντασ πανδθμία. 

Ο ιόσ SARS-CoV-2 μεταδίδεται από άνκρωπο ςε άνκρωπο μζςω 

αναπνευςτικϊν ςταγονιδίων που αποβάλλονται μζςω βιχα ι πταρμοφ, ι με άμεςθ 

ι ζμμεςθ επαφι με εκκρίςεισ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ (δθλαδι μζςω 

μολυςμζνων χεριϊν όταν αυτά ζρχονται ςε επαφι με το ςτόμα, τθ μφτθ ι τα μάτια 

ι με επιμολυςμζνεσ επιφάνειεσ). Ο μζςοσ χρόνοσ επϊαςθσ τθσ νόςου, είναι 5-6 

θμζρεσ, (εφροσ 2 -14 θμζρεσ). Ένα περιςτατικό κεωρείται περιςςότερο μεταδοτικό 

όταν εμφανίηει ςυμπτϊματα, αλλά δυνθτικά κα μποροφςε να μεταδίδει τθ λοίμωξθ 

και 1-4 θμζρεσ πριν τθν εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων. Η κφρια μετάδοςθ ςυμβαίνει 

κατά τθν ςυμπτωματικι φάςθ. Σο περιςτατικό κεωρείται ότι δεν είναι πλζον 

μεταδοτικό ζνα 24ωρο μετά τθν αποδρομι των ςυμπτωμάτων. 

Σα ςυχνότερα ςυμπτϊματα τθσ λοίμωξθσ COVID-19 είναι: 

• Πυρετόσ 

• Βιχασ (ςυνικωσ ξθρόσ αλλά μπορεί και με απόχρεμψθ) 

• Λαχάνιαςμα ι δυςκολία ςτθν αναπνοι 

• Κρυάδεσ 

• Ρίγοσ (τρζμουλο) 

• Μυαλγίεσ 

• Κεφαλαλγία 

• Πονόλαιμοσ 

• Ξαφνικι απϊλεια γεφςθσ ι όςφρθςθσ 

φμφωνα με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ, το 80% των αςκενϊν με 

λοίμωξθ COVID-19 εμφανίηει ιπια νόςο ενϊ το 20% των αςκενϊν μπορεί να 

εμφανίςει πνευμονία με αναπνευςτικι δυςχζρεια και να χρειαςτεί ειςαγωγι ςε 

νοςοκομείο. Άτομα με υποκείμενα νοςιματα (καρδιοπάκεια, χρόνιο αναπνευςτικό 

νόςθμα, ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, ανοςοκαταςτολι) και άτομα άνω των 65 ετϊν 

ζχουν αυξθμζνο κίνδυνο ςοβαρισ νόςθςθσ και εμφάνιςθσ επιπλοκϊν. Κατά 

ςυνζπεια για αυτζσ τισ ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ κρίνεται ιδιαίτερα 

αναγκαία θ ςυςτθματικι εφαρμογι όλων των μζτρων για τθν πρόλθψθ τθσ 

μετάδοςθσ και διαςποράσ του νζου κορωνοϊοφ  (π.χ. αποφυγι όλων των μθ 

απαραίτθτων ταξιδιϊν, εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν και αποφυγι επαφισ 

των χεριϊν με το πρόςωπο (μάτια, μφτθ, ςτόμα), αποφυγι επιςκζψεων ςε 

νοςθλευόμενουσ αςκενείσ, αποφυγι επιςκζψεων ςε χϊρουσ υπθρεςιϊν υγείασ 

κλπ). Η πλειονότθτα των παιδιϊν με λοίμωξθ COVID-19 εμφανίηει ιπια νόςο. 

Η διάγνωςθ επιβεβαιϊνεται με μοριακό εργαςτθριακό ζλεγχο (PCR). Σα 

κλινικά δείγματα λαμβάνονται από ρινοφαρυγγικζσ εκκρίςεισ  του ανϊτερου 

αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ (δείγματα ρινοφαρυγγικοφ και ςτοματοφαρυγγικοφ 

επιχρίςματοσ). 
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