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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αθήνα, 16 Μαΐοσ 2013 

 

Νέο ζηέλετος κοροναϊού– Νεώηερα Δεδομένα 

 

Τν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., ιόγσ ηεο θαηαγξαθήο θξνπζκάησλ θνξνλατνύ ζηελ Δπξώπε θαη ηεο 

παξαθνινύζεζεο θαη εμέιημεο ηεο λόζνπ ζε δηεζλέο επίπεδν, ελεκεξώλεη όηη: 

 

Έλα λέν ζηέιερνο θνξoλατνύ απαζρνιεί ηηο αξρέο Γεκόζηαο Υγείαο ζε όιν ηνλ θόζκν από ηνλ 

Σεπηέκβξην ηνπ 2012, νπόηε θαη δηαγλώζηεθαλ ηα πξώηα θξνύζκαηα ινίκσμεο από ην λέν ηό 

ζε αζζελείο θαη ηαμηδηώηεο πνπ πξνέξρνληαλ από ηελ Αξαβηθή Xεξζόλεζν. 

 

Έσο θαη ηηο 15 Μαΐνπ 2013 έρνπλ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησζεί 40 θξνύζκαηα ινίκσμεο ζε 

αλζξώπνπο κε ην λέν ζηέιερνο πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ζνβαξή λόζν ηνπ θαησηέξσ 

αλαπλεπζηηθνύ θαη νδήγεζαλ ζε 20 ζαλάηνπο. Φαξαθηεξηζηηθά, από ηηο αξρέο Μαΐνπ έσο 

ζήκεξα έρνπλ θαηαγξαθεί 21 θξνύζκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 9 ζαλάησλ. Τα πξόζθαηα 

θξνύζκαηα ζρεηίδνληαη κε επηδεκία πνπ μεθίλεζε από κνλάδα πγείαο ζηελ Αλαηνιηθή 

Σανπδηθή Αξαβία. Πνιύ πξόζθαηα ζε λνζνθνκείν ηεο Γαιιίαο δηεγλώζζε πεξηζηαηηθό ζε 

επηζηξέθνληα ηαμηδηώηε από ην Νηνπκπάη κε κεηάδνζε ζε αζζελή πνπ λνζειεπόηαλ ζηνλ ίδην 

ζάιακν, αιιά όρη ζε άιιν ηαηξηθό πξνζσπηθό πνπ ήξζε ζε επαθή κε ηνλ αζζελή.  Έσο 

ζήκεξα ηα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά παγθνζκίσο έρνπλ αλαθεξζεί από ηελ Σ. Αξαβία ελώ 8 

πεξηζηαηηθά έρνπλ δηαγλσζζεί ζηελ Δπξώπε (2 Γεξκαλία, 4 Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2 Γαιιία). 

 

Ο λένο θνξνλατόο (NCoV) πξνέξρεηαη από πνιππιεζή νηθνγέλεηα ηώλ, ζηελ νπνία αλήθεη 

επίζεο ν ηόο ηνπ SARS, αιιά δελ ζεσξείηαη ηόζν επηθίλδπλνο, θπξίσο γηαηί δελ έρεη δείμεη 

κέρξη ηώξα ηθαλόηεηα λα κεηαδίδεηαη εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά από άλζξσπν ζε άλζξσπν, 

όπσο γηα παξάδεηγκα ν ηόο ηεο γξίπεο. Γλσξίδνπκε όκσο όηη ν λένο θνξνλατόο (NCoV) ζα 

κπνξνύζε λα κεηαδνζεί από άλζξσπν ζε άλζξσπν, αιιά κόλν κεηά από ζηελή θαη 

παξαηεηακέλε επαθή. Με εμαίξεζε ηελ πξόζθαηε επηδεκία ζε κνλάδα πγείαο ζηε Σανπδηθή 

Αξαβία, κεηάδνζε από άλζξσπν ζε άλζξσπν ζηελ Δπξώπε έρεη απνδεηρζεί κέρξη ηώξα κε ηελ 

αλίρλεπζε κηθξώλ ζπξξνώλ: κία ζηε Μ. Βξεηαλία (4 ζπλδεόκελα θξνύζκαηα) θαη κία ζηε 

Γαιιία (2 θξνύζκαηα). Πξνο ην παξόλ δελ γλσξίδνπκε ην εύξνο ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ ηνύ 

θαζώο ζεκαληηθά εξσηήκαηα παξακέλνπλ αλαπάληεηα, όπσο γηα παξάδεηγκα από πνύ 

πξνέξρεηαη θαη πώο δηαηεξείηαη ν NCoV ζηε θύζε. 

 

Ο λένο θνξνλατόο πξνθαιεί αλαπλεπζηηθή ινίκσμε θαη εηδηθόηεξα πλεπκνλία, ε νπνία κπνξεί 

λα εμειηρζεί κε βαξύηεξε θιηληθή εηθόλα [Σύλδξνκν Ομείαο Αλαπλεπζηηθήο Γπζρέξεηαο 

(ARDS), λεθξηθή αλεπάξθεηα θιπ].  
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Τε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο από ηνλ ΠΟΥ γηα έιεγρν ζηηο πύιεο 

εηζόδνπ κηαο ρώξαο ή πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην θαη ηα ηαμίδηα ζηελ Αξαβηθή 

ρεξζόλεζν ή αιινύ. Με ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα ην Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη 

Διέγρνπ Ννζεκάησλ (ECDC) αμηνινγεί ην ζπκβάλ σο ρακεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ Δπξώπε.  

 

Τν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., κε ηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο πνπ δηαηεξεί γηα ηα αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα, 

είλαη ζε ζπλερή εηνηκόηεηα θαη εγξήγνξζε γηα ηπρόλ αλίρλεπζε πεξηζηαηηθνύ ηεο λέαο λόζνπ 

ζε λνζνθνκεία θαη ΜΔΘ ηεο ρώξαο. Δπηπξόζζεηα, παξαθνινπζεί ηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο 

εμειίμεηο ηνπ ζέκαηνο από θνηλνύ κε ηα άιια Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθό ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (ECDC), θαη ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο 

(ΠΟΥ).  

 

Θα πξέπεη όινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε γηα ηε πηζαλόηεηα 

αλίρλεπζεο πεξίπησζεο ινίκσμεο κε ην λέν ηό, εηδηθόηεξα απηνί πνπ εξγάδνληαη ζε εηαηξείεο 

δηεζλνύο κεηαθνξάο αζζελώλ θαη απηνί πνπ αληηκεησπίδνπλ αζζελείο κε αλαπλεπζηηθά 

ζπκπηώκαηα θαη ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζηελ Αξαβηθή Φεξζόλεζν κέζα ζηηο πξνεγνύκελεο 10 

εκέξεο.  

 

Η ραξηνγξάθεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αζζελώλ από ηε Μ. Αλαηνιή ζηελ Δπξώπε έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΠΟΥ, έηζη ώζηε λα 

πξνβιεθζνύλ πνηεο πεξηνρέο κέζα ζηελ Δπξώπε έρνπλ ηνλ πςειόηεξν θίλδπλν εκθάληζεο 

εηζαγόκελσλ θξνπζκάησλ.  

 

Σηελ Διιάδα, όπσο ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εληζρύεηαη ε 

επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη επαγξύπλεζε, έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο πηζαλνύ 

θξνύζκαηνο, απηό λα απνκνλώλεηαη κε ηαπηόρξνλε ρξήζε ησλ εηδηθώλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο 

ινίκσμεο.  

 

Σπγθεθξηκέλα: 

 

 Υπάξρεη δπλαηόηεηα δηάγλσζεο ηνπ λένπ θνξνλατνύ ζην Δξγ. Αλαθνξάο Γξίπεο Ν. 

Διιάδνο ζην Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ.  

 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ ζα πξέπεη λα μερλνύλ ηε πηζαλόηεηα ζπιινίκσμεο κε άιιν ηό, 

όπσο ν ηόο ηεο επνρηθήο γξίπεο.  

 Με ηελ θιηληθή ππνςία γηα θάπνην θξνύζκα, ζπζηήλεηαη ε επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε 

όισλ ησλ επαθώλ ηνπ αζζελνύο κέρξη θαη 10 εκέξεο πξηλ εθδειώζεη ζπκπηώκαηα. Οη 

επαθέο απηέο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ, λα ελεκεξσζνύλ θαη λα εμεηαζηνύλ 

εξγαζηεξηαθά γηα ηνλ ηό. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (ηει. επηθνηλσλίαο: 2105212054) 

 

Περιζζόηερες Πληροθορίες  

• ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.: http://www.keelpno.gr/el-

gr/λνζήκαηαζέκαηαπγείαο/ινηκώδελνζήκαηα/λνζήκαηαπνπκεηαδίδνληαηκέζσαλαπλεπζηηθνύζ

πζη/coronavirus_new.aspx 

• ECDC risk assessment of novel coronavirus: 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=1056   

• World Health Organisation information on the novel coronavirus 

http://www.who.int/csr/don/2013_03_12/en/  

 

Από ηο Γραθείο Τύποσ 

 210 5212035-095 
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