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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

 
 
Το ιςτορικό 
 
Στισ 31 Δεκεμβρίου 2019, ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (ΠΟΥ) ενθμερϊκθκε για 
ςυρροι κρουςμάτων πνευμονίασ άγνωςτθσ αιτιολογίασ που εντοπίςτθκε ςτθν πόλθ 
Wuhan, επαρχία Hubei, Κίνα. Στισ 12 Ιανουαρίου 2020 ανακοινϊκθκε ότι ζνασ νζοσ 
κορωνοϊόσ είχε ταυτοποιθκεί ςε δείγματα που ελιφκθςαν από τουσ αςκενείσ και ότι θ 
αρχικι ανάλυςθ των γενετικϊν αλλθλουχιϊν των ιϊν ζδειξε ότι αυτοί ιταν θ αιτία των 
κρουςμάτων. Παρότι θ πθγι τθσ ζξαρςθσ των κρουςμάτων δεν ζχει ακόμθ 
προςδιοριςτεί, από τισ προκαταρκτικζσ επιδθμιολογικζσ ζρευνεσ προζκυψε ότι τα 
περιςςότερα κροφςματα είχαν επιςκεφτεί ι εργάηονταν ςε ςυγκεκριμζνθ αγορά 
πϊλθςθσ καλαςςινϊν ςτθν πόλθ Wuhan, όπου εκτόσ από καλαςςινά πωλοφνταν 
κοτόπουλα, νυχτερίδεσ, μαρμότεσ και άλλα άγρια ηϊα. Η ςυγκεκριμζνθ αγορά ζχει 
κλείςει για απολφμανςθ.  
 
Μζχρι και τισ 29 Ιανουαρίου 2020, ζχουν αναφερκεί επιςιμωσ από τθν Κινεηικι Εκνικι 
Επιτροπι Υγείασ 2026 περιπτϊςεισ και 106 κάνατοι. Τα περιςςότερα αλλά όχι όλα τα 
κροφςματα αφοροφν τθν πόλθ Wuhan, ςυμπεριλαμβανομζνων 15 εργαηομζνων ςτον 
τομζα τθσ Υγείασ.  
 
Επιπλζον, ζχει εντοπιςτεί αρικμόσ κρουςμάτων ςε ταξιδιϊτεσ από το Wuhan προσ 
τρίτεσ χϊρεσ μεταξφ των οποίων ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ , ςτθν 
Αυςτραλία, τθν Γερμανία, τθν Τουρκία και ςτθ Γαλλία. 
 
Τι είναι οι κορωνοϊοί  
 
Οι κορωνοϊοί είναι μια μεγάλθ οικογζνεια ιϊν που αναγνωρίςτθκαν ςτα μζςα τθσ 
δεκαετίασ του ϋ60 και μποροφν να προκαλζςουν νόςο ςε ανκρϊπουσ και ςε διάφορα 
ηϊα (ςυμπεριλαμβανομζνων κθλαςτικϊν και πουλιϊν).  



 

 

Στουσ ανκρϊπουσ μποροφν να προκαλζςουν από λιγότερο ςοβαρι αςκζνεια, όπωσ το 
κοινό κρυολόγθμα, μζχρι και πιο βαριά νόςο, όπωσ το αναπνευςτικό ςφνδρομο τθσ 
Μζςθσ Ανατολισ (MERS) και το ςοβαρό οξφ αναπνευςτικό ςφνδρομο (SARS).  
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ εμφάνιςθσ του ςοβαροφ οξζοσ αναπνευςτικοφ ςυνδρόμου από 
κορωνοϊό (SARS-CoV) το 2002-2003 μολφνκθκαν 8096 άτομα με 774 κανάτουσ 
(κνθςιμότθτα 10%). Πικανότατα ο ιόσ ξεκίνθςε από τισ νυχτερίδεσ, πζραςε ςε 
κθλαςτικά τφπου ρακοφν (Himalayan palm civets, Chinese ferret badgers and raccoon 
dogs), μζςω των οποίων πζραςαν ςτον άνκρωπο και ςτθ ςυνζχεια από άνκρωπο ςε 
άνκρωπο.  
 
Αντίςτοιχα το αναπνευςτικό ςφνδρομο τθσ Μζςθσ Ανατολισ από κορωνοϊό (MERS-CoV) 
εμφανίςτθκε το 2012 ςτθ Σαουδικι Αραβία και από τότε θ πλειονότθτα των 
κρουςμάτων αφορά τθν Αραβικι Χερςόνθςο.  
 
Η μετάδοςθ από άνκρωπο ςε άνκρωπο, και κυρίωσ ςε χώρουσ παροχισ υπθρεςιών 
υγείασ, αποτελεί τθν κφρια οδό μετάδοςθσ, ενώ πλζον κεωρείται πωσ θ καμιλεσ 
αποτελοφν τθ φυςικι δεξαμενι του ιοφ και τθν κφρια πθγι τθσ λοίμωξθσ ςτον 
άνκρωπο. Η κνθςιμότθτα του MERS-CoV υπολογίηεται ςτο 35%.  
 
Ο νζοσ κορωνοϊόσ 2019-nCoV γενετικά ςυςχετίηεται με αυτόν του SARS-CoV. Δεν είναι 
γνωςτι ακόμθ θ πθγι (πικανότατα ηϊο) από τθν οποία πζραςε ςτον άνκρωπο.  
 
Μετάδοςθ  
 
Γενικότερα οι κορωνοϊοί μεταδίδονται από μεγάλα ςταγονίδια κατά τθ διαδικαςία τθσ 
αναπνοισ και με άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι με μολυςμζνεσ εκκρίςεισ. Εκτόσ από τισ 
αναπνευςτικζσ εκκρίςεισ, ζχουν επίςθσ ανιχνευκεί ςτο αίμα, ςτα κόπρανα και ςτα 
οφρα. Κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ, θ αερογενισ μετάδοςθ κεωρείται ότι ζχει 
ςυμβεί μζςω απροςτάτευτθσ ζκκεςθσ ςε αερολφματα αναπνευςτικών εκκρίςεων και 
μερικζσ φορζσ κοπρανώδουσ υλικοφ.  
 
Κλινικι Εικόνα  
 
Η κφρια κλινικι εικόνα αφορά ποικίλθσ ζνταςθσ ςυμπτωματολογία όπωσ πυρετό, 
αδυναμία-καταβολι, βιχα και αναπνευςτικι δυςχζρεια. Τα πιο ςοβαρά περιςτατικά 
εμφανίηουν απεικονιςτικά αμφοτερόπλευρα διθκιματα ςτθν ακτινογραφία κϊρακα 
όπωσ παρατθρείται ςε ιογενι πνευμονία.  



 

 

 
Τα ςυμπτώματα μποροφν να εμφανιςτοφν από 2 ζωσ και 14 θμζρεσ (χρόνοσ 
επώαςθσ).  
 
Διάγνωςθ  
 
Με βάςθ τισ υπάρχουςεσ οδθγίεσ του ECDC ζνα κροφςμα κεωρείται φποπτο εάν πλθροί 
τα ακόλουκα Επιδθμιολογικά και Κλινικά κριτιρια:  
 

 Επιδθμιολογικά κριτιρια  
 
A. Ιςτορικό ταξιδιοφ ςτθν πόλθ Wuhan, επαρχία Hubei, Κίνα εντόσ 14 θμερϊν από τθν 
ζναρξθ των ςυμπτωμάτων  
 
B. Επαφι με εργαςτθριακά διαγνωςμζνο ι υπό διερεφνθςθ κροφςμα από 2019-nCoV 
εντόσ 14 θμερϊν από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων.  
(επαφι με επιβεβαιωμζνο ι φποπτο κροφςμα ορίηεται θ διαμονι ςτθν ίδια οικία, ο 
επαγγελματίασ υγείασ που είχε άμεςθ ςυμμετοχι ςτθ νοςθλεία του κροφςματοσ ι 
οποιοςδιποτε είχε παρατεταμζνθ (>15 λεπτϊν) πρόςωπο με πρόςωπο επαφι με 
κροφςμα υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ).  
 

 Κλινικά κριτιρια  
 
A. Αςκενισ που εμφανίηει ςυμπτωματολογία ςοβαρισ οξείασ λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ 
ι ειςάγεται ςε νοςοκομείο με κλινικι ι απεικονιςτικι εικόνα πνευμονίασ. 
 
B. Αςκενισ με πυρετό (>=38°C) και οξεία λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ (δθλ. αιφνίδια 
ζναρξθ λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ με τουλάχιςτον ζνα από τα πιο κάτω ςυμπτϊματα: 
αναπνευςτικι δυςχζρεια, βιχασ ι πονόλαιμοσ).  
 
Κάκε περιςτατικό που κεωρείται φποπτο πρζπει να διερευνάται εργαςτθριακά. Σε 
υψθλι κλινικι υποψία με αρνθτικό 1ο εργαςτθριακό αποτζλεςμα, απαιτείται 
επανζλεγχοσ με 2ο δείγμα.  
 
Θεραπεία  
 
Δεν υπάρχει προσ το παρόν κεραπεία. Η αντιμετϊπιςθ είναι ςυμπτωματικι.  
 



 

 

 

 

 
 
 
Λεπτομερείσ οδθγίεσ προσ τουσ κλινικοφσ ιατροφσ για τθν αντιμετώπιςθ ςοβαροφ 
περιςτατικοφ με λοίμωξθ από τον νζο κορωνοϊό παρζχονται από τον ΠΟΥ ςτο 
ςφνδεςμο:  
 
https://www.who.int/internal-publications-detail/clinical-management-of-severe-
acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected  
 
Δεν υπάρχει προσ το παρόν διακζςιμο εμβόλιο. 

 

 


