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Ηράκλειο 23 Απρίλη 2020  

(Η ανάλυση βασίστηκε στα καθημερινά δεδομένα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 

θανάτων όπως καταγράφονται από  το ECDC (22/2-23/4). Τα στοιχεία που αφορούν την 

ΜΕΘ μας χορηγήθηκαν από την Κύπρο και αφορούν το διάστημα έως 14/4. 

 

Διαχρονική επιτήρηση  

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

αφορούν περιστατικά από την 

επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από 

το νέο κορωνοϊό (COVID19), με βάση τα 

δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο 

Ευρωπαϊκό κέντρο ελέγχου και πρόληψης 

νοσημάτων (ECDC) και από την 

καταγραφή στην Κύπρο. 

Συγκριτική θέση της Κύπρου 

Για να ταξινομηθεί η έκβαση της 

επιδημίας ανά χώρα υπολογίστηκε η 

αθροιστική επίπτωση ανά ημέρα ανά 

χώρα ακολουθούμενη από άμεση 

προτυποποίηση και εκφράστηκε ως 

events/105 population.  Τέλος 

απεικονίστηκαν τα δεδομένα σε 

διαχρονική γραφική παράσταση 

αθροιστικής επίπτωσης (Εικόνα 1). 

Γενικώς από την εικόνα 1 ευκόλως 

τεκμαίρεται ότι οι Ευρωπαϊκές χώρες 

κινήθηκαν τρία clusters έκβασης. Η 

Κύπρος συγκριτικώς ταξινομείται στην 

ομάδα των χωρών της Ευρώπης με την 



καλλίτερη έκβαση της πανδημίας μαζί με 

την Ελλάδα, την Γερμανία & την 

Φινλανδία (εικόνα 1). Παρουσιάζει 

συνολική αθροιστική επίπτωση θανάτων, 

έως τις 23/4/2020, 1.43 θανάτους ανά 105 

πληθυσμού (17 θάνατοι) και βρίσκεται 

στην δεύτερη καλλίτερη θέση μετά την 

Ελλάδα (1.17 θανάτους ανά 105). Στην 

χειρότερη κατηγορία χωρών βρίσκονται 

κατά σειρά Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, ενώ 

σε ενδιάμεση χειρότερη θέση βρίσκονται 

οι χώρες Γαλλία, UK, Ολλανδία & 

Σουηδία. Οι διαφορές της έκβασης της 

πανδημίας στις διάφορες χώρες έχουν 

ποικίλες εξηγήσεις γεωγραφικού, 

πληθυσμιακού, οικονομικο-κοινωνικού 

χαρακτήρα αλλά και μέτρων που 

πάρθηκαν σε συνδυασμό με την πίεση 

που δέχτηκε το σύστημα υγείας και την 

ανταπόκριση που παρουσίασε. 

Παραμένει άγνωστο αν πληθυσμιακοί 

γενετικοί λόγοι (genetic predisposition) 

έπαιξαν επίσης κάποιο ρόλο. 

Εικόνα 1: Συγκριτική έκβαση της επιδημίας σε χώρες της Ευρώπης 

 

Η συγκριτική ανάλυση των 

εξακριβωμένων κρουσμάτων μεταξύ των 

χωρών δεν κρίθηκε σκόπιμη στην 

παρούσα αναφορά δεδομένου ότι αυτή 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

πολιτική testing της κάθε χώρας. 

 



Ανάλυση δεδομένων κρουσμάτων και θανάτων – Διαχρονική εξέλιξη 

Ο συνολικός αριθμός των 

εξακριβωμένων κρουσμάτων από 

στοιχεία καταγραφής του ECDC (15/3-

23/4) ανέρχεται σε 790 (66.4/100000 

πληθυσμού). Σας παραθέτουμε για 

συγκριτικούς λόγους τα αντίστοιχα 

στοιχεία της Ελλάδας που παρουσιαζει 

2456 κρούσματα δηλαδή 22.9/100000 

πληθυσμού. Η ημερήσια κατανομή των 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων φαίνεται 

στην εικόνα 2 (η γραμμή παριστάνει την 

συνολική, αθροιστική επίπτωση). 

Αναφορικά με την ταχύτητα που 

εξελίσσεται η επιδημία υπολογίστηκαν 

σε διαφορετικά διαστήματα οι χρόνοι 

διπλασιασμού των κρουσμάτων (εικόνα 

3). Είναι εμφανής από τις εικόνες η 

παρατήρηση σημαντικής αύξησης τις 

πρώτες 30 ημέρες και επιμονή 

αυξημένου ρυθμού μετάδοσης έως και 

τις 10 Απρίλη. Παρατηρείται όμως 

σημαντική επιβράδυνση την τελευταία 

εβδομάδα. Για να παρουσιαστεί η 

συνολική εικόνα της πορείας της 

επιδημίας έγινε στατιστική επεξεργασία 

με την μέθοδο της εκθετικής 

εξομάλυνσης των κρουσμάτων καθώς 

και με την μέθοδο του κινητού μέσου 

όρου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

παρουσιάζονται στην εικόνα 4. 

Εικόνα 2. : Αθροιστική επίπτωση βεβαιωμένων κρουσμάτων  

 



Εικόνα 3: Doubling time of confirmed cases 

 

Από την εικόνα 4 είναι φαίνεται ότι η 

επιδημική καμπύλη διέγραψε το peak της 

το διάστημα 2-12 Απριλίου και εμφανίζει 

ήπια κατωφερική πορεία έως τις 

23/4/2020. Με την προϋπόθεση της 

διατήρησης αυτής της κλίσης της 

επιδημικής καμπύλης θα χρειαστούν 

ακόμη τουλάχιστον 3 εβδομάδες ώστε να 

πάρει η καμπύλη ασυμπτωτική πορεία 

προς μηδενικά κρούσματα.

Εικόνα 4: Συνολική εικόνα της επιδημίας

 



Η ανάλυση της καμπύλης αθροιστικής 

θνησιμότητας απεικονίζεται στην εικόνα 

5. Όπως ήδη αναφέρθηκε και 

προηγουμένως σχετικώς με την 

ταχύτητα διάδοσης της επιδημίας, 

σημειώνεται επίσης ψηλή θνησιμότητα 

έως τις 30/3 (βλ. κλίση καμπύλης στην 

λογαριθμική απεικόνιση). Ο ψηλός 

αυτός ρυθμός κάμπτεται εντυπωσιακά 

το τελευταίο δεακήμερο. Έτσι στην 

εικόνα 6 η κάμψη αυτή επιβεβαιώνεται 

με την απεικόνιση  σχεδόν 

ασυμπτωτικού ευθειασμού της 

αθροιστικής καμπύλης θνησιμότητας της 

τελευταίας εβδομάδας ένδειξη 

σημαντικής επιβράδυνσης της επιδημίας 

όπως προαναφέρθηκε και από την 

ανάλυση των κρουσμάτων. 

Εικόνα 5: Απεικόνιση της αθροιστικής επίπτωσης θανάτων σε γραμμική & λογαριθμική 

μορφή (μικρή ένθετη εικόνα). Αναγραφή του χρόνου διπλασιασμού των θανάτων. 

 

 

 

 



Εικόνα 6: Modelling of cumulative incidence (confirmed cases) of last week. 

Απεικονίζεται η εκθετική γραμμή τάσης 

 

 

Πρόβλεψη  

Στις εικόνες 7 & 8 απεικονίζεται η πιθανή 

πρόβλεψη μετά τον έλεγχο του μοντέλου 

Forecast για πιθανή περιοδικότητα 

(seasonality) και άλλες παραμέτρους 

(stationarity, trend). Το μικρό δείγμα τόσο 

των θανάτων όσων και των εισαγωγών 

στην ΜΕΘ εγκυμονεί στατιστική 

αβεβαιότητα που προσεγγίζει το 15%. 

Έτσι στην εικόνα 6 παρουσιάζεται η 

πρόβλεψη αθροιστικής επίπτωσης 

εισαγωγών στην ΜΕΘ έως τις 29/4. Στην 

εικόνα τέλος 7 παρουσιάζεται η 

πρόβλεψη της αθροιστικής επίπτωσης 

θανάτων έως τις 30/4 

 

 

 



Εικόνα 6: Χρονική εξέλιξη εισαγωγών στην ΜΕΘ έως τις 14/4 και πρόβλεψη εισαγωγών 

έως τις 29/4 (+95%CI) 

 

Εικόνα 7: Εικόνα 6. Χρονική εξέλιξη και πρόβλεψη θνησιμότητας (+95%CI) 

 



 

Επιθυμώ να αναφέρω ότι η παραπάνω 

εργασία μου εκπονήθηκε αφιλοκερδώς 

μετά από σχετικό αίτημα του 

συναδέλφου Καθηγητή Γεωργίου 

Σαμούτη. Η επεξεργασία της πρόβλεψης 

αποτελεί μαθηματική-στατιστική 

προσέγγιση με σημαντική πιθανότητα 

σφάλματος και πρέπει να 

χρησιμοποιείται με περίσκεψη. 
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