
 

 

 

 

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

 

Επιμέλεια Καθ. Ιατρικής Γεώργιου Σαμούτη  

 

1. Τι είναι COVID-19 και τι SARS-CoV-2; 

Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται τώρα SARS-CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί 

ονομάζεται COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην 

περιοχή Γιουχάν της Κίνας. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε 

απομονωθεί στον άνθρωπο. 

 

2. Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού; 

Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η 

μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια από το 

φτέρνισμα, τον βήχα ή την εκπνοή. Πρόσφατα δεδομένα αναφέρουν ότι ο ιός μεταδίδεται 

με μεγάλα σταγονίδια τα οποία «ταξιδεύουν» λιγότερο από δύο μέτρα. 

 

3. Ποια είναι η περίοδος επώασης; 

Ως περίοδος επώασης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της επαφής του ατόμου 

με την πηγή του ιού και της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα στις πρώτες 5 ημέρες, ωστόσο η περίοδος 

επώασης ποικίλει από 1 έως 14 ημέρες. Υπάρχουν και αναφορές για μεγαλύτερη περίοδο 

επώασης αλλά αυτές αποτελούν μάλλον εξαιρέσεις του γενικού κανόνα. 
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4. Επιβιώνει ο ιός σε επιφάνειες; 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κορωνοϊός μπορεί να μεταδοθεί από μαλακές επιφάνειες 

όπως υφάσματα και χαλιά. Είναι πιθανό ο ιός να μεταδίδεται μέσω σκληρών επιφανειών 

που τις ακουμπάμε συχνά όπως πόμολα πόρτας, κουμπιά ανελκυστήρα. Ωστόσο, αυτό 

προϋποθέτει κάποιος ασθενής ή φορέας του ιού να τις έχει ακουμπήσει αφού έχει 

φταρνιστεί ή βήξει στο χέρι του ή έχει τρίψει τα μάτια του. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας η επιβίωση των ιϊκών σωματιδίων στις σκληρές επιφάνειες δεν ξεπερνά 

τις μερικές ώρες. 

 

5. Πότε μια περίπτωση της νόσου θεωρείται περισσότερο μεταδοτική; 

Ένα περιστατικό θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό όταν εμφανίζει συμπτώματα, αλλά 

θα μπορούσε να είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωματική φάση.  Ωστόσο, δεν έχει 

εξακριβωθεί πόσο εύκολα γίνεται αυτό και πόσο συχνά συμβαίνει. 

 

6. Υπάρχει περίπτωση να κολλήσω από το κατοικίδιό μου; 

Παρόλο που πρόσφατα αναφέρθηκε μία περίπτωση ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού σε 

κατοικίδιο, δεν έχει αναφερθεί και δεν αναμένεται ότι τα κατοικίδια ζώα όπως οι σκύλοι 

και οι γάτες θα μπορούν να μεταδίδουν τον ιό στον άνθρωπο και αντίστροφα. 

 

7. Μπορώ να αποδέχομαι με ασφάλεια πακέτα από Κίνα ή από άλλα κράτη που 

ενδημεί ο ιός; 

Ναι, όπως και με τον ιό της γρίπης δεν τίθεται θέμα μετάδοσης του ιού. 

 

8. Μπορεί να κολλήσω τον ιό με τη βρώση τροφής; 

Δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα σχετικά με τη μετάδοση του ιού μέσω της τροφής. Ο 

Covid-19 όπως και άλλοι κορωνοϊοί έχουν ανιχνευτεί στα κόπρανα ασθενών. Σε κάθε 

περίπτωση εκτιμάται ότι αυτός ο τρόπος μετάδοσης, εάν επαληθευτεί, μάλλον θα αποτελεί 

εξαίρεση. Το καλό μαγείρεμα μειώνει σαφέστατα τις πιθανότητες. 
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9. Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης; 

Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:  

 

ΣΥΧΝΑ 

1. Πυρετό, παρουσιάζει το 83-98% των ασθενών. Στα παιδιά μπορεί να 

παρουσιαστεί χωρίς πυρετό ή με σύντομο πυρετό που υποχωρεί εύκολα. Μερικοί 

ασθενείς μπορεί να παρουσιαστούν με ρίγος. Εμπύρετο θεωρείται θερμοκρασία 

άνω των 38 κελσίου. 

2. Βήχα, εμφανίζει 59-82% των ασθενών και συνήθως είναι ξηρός  

3. Δύσπνοια, παρουσιάζει το 18-55% των ασθενών με μέσο χρόνο ανάπτυξης της 

δύσπνοιας 5-8 μέρες.  

 

Άλλα συμπτώματα μπορούν να είναι: 

1. Κόπωση, αναφέρεται σε 35%- 69% των ασθενών. 

2. Μυαλγία, αναφέρεται σε 11-44% των ασθενών. 

3. Ανορεξία, αναφέρεται σε 40% των ασθενών. 

4. Παραγωγή φλέγματος σε 26-33% των ασθενών. 

5. Πονόλαιμος, αναφέρεται σε 5-17% των ασθενών και συνήθως συμβαίνει στην 

αρχή της νόσου.  

6. Ρινόρροια, αναφέρεται ΜΟΝΟ σε 4-5% των ασθενών. 

 

10. Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο; 

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. Σε περίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο 

ασθενής μπορεί να εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. 

Περίπου 80% των ασθενών θα παρουσίασουν ήπια νόσηση, το 14% θα παρουσιάσει 

σοβαρή νόσο, ενώ μόνο το 5% θα παρουσιάσει πολύ σοβαρή νόσηση που συνδέεται με 

ηλικία άνω των 65, και υποκείμενες χρόνιες παθήσεις. Μερικοί ασθενείς μπορεί να είναι 

και ασυμπτωματικοί.   
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11. Το κάπνισμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου; 

Δεν είμαστε ακόμη σίγουροι ότι οι καπνιστές νοσούν πιο συχνά αλλά είμαστε σίγουροι 

ότι αρρωσταίνουν πιο βαριά, ίσως μέχρι και 50% χειρότερα.  

 

12. Γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνει τόσο γρήγορα; 

Οι δύο βασικές αιτίες για την ταχεία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων είναι ότι ο ιός 

μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι έχει βελτιωθεί η δυνατότητα ανίχνευσής 

του. 

 

13. Πώς μπορώ να προφυλαχθώ από το COVID-19; 

Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς ιών του αναπνευστικού, περιλαμβανομένου 

του νέου κορωνοϊου SARS-CoV-2, αναφέρονται κατωτέρω: 

Οδηγίες ατομικής υγιεινής 

● Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει 

συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού 

● Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο 

εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα). 

Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

● Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του 

κινδύνου μόλυνσης. 

● Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος 

του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου 

χαρτομάντηλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών. 

● Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για 

τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, 

και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και 

απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. 
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● Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών εάν δεν μπορείτε να πλυθείτε με σαπούνι 

και ζεστό νερό, μπορεί να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με 

αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. 

14. Τι να κάνω εάν έχω στενή επαφή με κάποιον που υποψιάζομαι πως έχει 

COVID-19; 

Επικοινωνήστε με το 1420 και μην πραγματοποιήσετε επίσκεψη σε χώρο παροχής 

υπηρεσιών υγείας χωρίς πρότερη ενημέρωση του 1420.  

 

15. Μπορεί η μάσκα να με προστατεύσει αποτελεσματικά από το COVID-19; 

Η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου από αυτούς που είναι άρρωστοι στους 

υπόλοιπους. Η μάσκα χρησιμοποιείται για την προστασία των επαγγελματιών υγείας και 

δεν συστήνεται η χρήση της στον υγιή πληθυσμό. Εάν θα χρησιμοποιήσετε την μάσκα 

είναι σημαντικό να πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και ζεστό νερό πριν την φορέσετε.  

 

16. Υπάρχει εμβόλιο για το COVID-19; 

Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο για το COVID-19, γι΄ αυτό έχει μεγάλη 

σημασία η έγκαιρη διάγνωση και η εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασποράς της νόσου. 

Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες εργάζονται για την παρασκευή εμβολίου. 

 

 


