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Τι είναι πανδημία;
 Ο όρος Πανδημία προκύπτει από τις λέξεις πας (όλος)

και δήμος (πληθυσμός).

 Είναι επιδημία λοιμωδών ασθενειών που εξαπλώνεται με γρήγορους
ρυθμούς σε μια μεγάλη περιοχή (ήπειρο) ή σε παγκόσμια κλίμακα και
απειλεί το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού.

 Μια επιδημική ασθένεια της οποίας ο αριθμός των νέων κρουσμάτων
παραμένει σταθερός με την πάροδο του χρόνου (σταθερή επίπτωση) δεν
θεωρείται πανδημία. Επιπλέον, οι πανδημίες γρίπης δεν αφορούν την
επανεμφανιζόμενη εποχική γρίπη.

 Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας έχουν παρατηρηθεί αρκετές
πανδημίες, όπως ευλογιάς, φυματίωσης και πανώλης. Σχετικά πρόσφατες
πανδημίες αποτελούν οι πανδημίες γρίπης του 1918 - 1920, της γρίπης
του 2009 και η πανδημία του κορονοϊού της Γουχάν το 2019 - 2021



Τι είναι πανδημία;



COVID - 19

 Η ασθένεια κορονοϊού 2019, COVID 19, επίσης γνωστή ως οξεία
αναπνευστική νόσος 2019-nCoV, είναι μία μολυσματική ασθένεια που
προκαλείται από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

 Ο ιός και η ασθένεια εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη
Γουχάν της Κίνας, στα τέλη του 2019 και έγινε γνωστός στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Από τότε έχει διασπαρεί σε
όλον τον πλανήτη και έχει εξελιχθεί σε πανδημία.



Τα συμπτώματα της Covid-19

Τα συμπτώματα της Covid-19 ποικίλουν. 

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι:

 ο πυρετός, 

 ο ξηρός βήχας και η σωματική εξάντληση

Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι:

 η απώλεια γεύσης ή μυρωδιάς,

 η ρινική συμφόρηση, 

 η επιπεφυκίτιδα, 

 ο πονόλαιμος, 

 ο πονοκέφαλος, 

 o πόνος στους μύες ή στις αρθρώσεις,

 τα δερματικά εξανθήματα, 

 η ναυτία ή ο εμετός,

 η διάρροια, 

 τα ρίγη και η ζάλη



Τα συμπτώματα της Covid-19



Τα συμπτώματα της Covid-19

 Σε περίπτωση σοβαρής εξέλιξης της νόσου τα συμπτώματα
περιλαμβάνουν δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια όρεξης,
σύγχυση, επίμονο πόνο ή πίεση στο στήθος και υψηλό
πυρετό, άνω των 38°C.

 Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι η σύγχυση, η μειωμένη
συνείδηση, η ανησυχία, η κατάθλιψη, οι διαταραχές ύπνου,
πιο σοβαρές και σπάνιες νευρολογικές επιπλοκές.

 Άτομα όλων των ηλικιών που παρουσιάζουν πυρετό και βήχα,
δύσπνοια, πόνο στο στήθος, θα πρέπει να αναζητήσουν
αμέσως ιατρική περίθαλψη.



Η περίοδος επώασης του ιού

Η περίοδος επώασης του ιού, μέχρι την εμφάνιση της ασθένειας,
κυμαίνεται έως 14 ημέρες, με διάμεσο χρόνο τις 5,1 ημέρες και το
97.5% των ατόμων που θα εμφανίσουν συμπτώματα θα το κάνουν
έως 11,5 ημέρες από την μόλυνση.

Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που πιθανώς να εμφανίσουν
Συμπτώματα μετά τις 14 ημέρες. Από τα άτομα που θα εμφανίσουν
συμπτώματα, τα περισσότερα, περίπου το 80%, θα ιανθεί χωρίς να
χρειαστεί νοσηλεία.

Από τους υπόλοιπους το 15% των ασθενών θα αναζητήσει νοσηλεία
και θα χρειαστεί οξυγόνο.

Ενώ στο 5% η ασθένεια θα εξελιχθεί σοβαρά και χρειάζονται
εντατική φροντίδα.



Οι επιπλοκές του ιού  
Οι επιπλοκές που οδηγούν στον θάνατο μπορεί να είναι    
αναπνευστική ανεπάρκεια, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής 
δυσχέρειας, σηψαιμία και σηπτικό σοκ, θρομβοεμβολισμό και 
πολυοργανική ανεπάρκεια.

Η θνητότητα των ασθενών που θα χρειαστούν μονάδα εντατικής 
θεραπείας κυμαίνεται από 39% έως 72% ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά των ασθενών.    

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας των ιαθέντων κυμαίνεται από 10 
ημέρες έως 13.



Μετάδοση του ιού

 Η ασθένεια Covid-19, η οποία προκαλείται από τον κορονοϊό
Sars-Cov-2, μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων κυρίως όταν ένα
μολυσμένο άτομο βρίσκεται σε στενή επαφή με ένα άλλο.

 Ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί από το στόμα ή τη μύτη ενός
μολυσμένου ατόμου με υγρά σωματίδια τα οποία ονομάζονται,
«αναπνευστικά σταγονίδια» τα μεγαλύτερα , ενώ τα μικρότερα
«αερολύματα».

 Η μετάδοση, από τα μολυσμένα άτομα, συμβαίνει όταν τα
άτομα βήχουν, φτερνίζονται, μιλούν, τραγουδούν ή αναπνέουν
έντονα.

 Οι άνθρωποι μπορούν να προσβληθούν από τον ιό, όταν αυτός
εισέλθει στο στόμα, τη μύτη ή τα μάτια τους, που είναι πιο
πιθανό να συμβεί όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε άμεση ή
στενή επαφή, δηλαδή σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο, με
ένα μολυσμένο άτομο.



Μετάδοση του ιού

 Η μετάδοση αερολυμάτων μπορεί να συμβεί σε τοποθεσίες όπως
εσωτερικούς, σε πολυσύχναστους και ανεπαρκώς αεριζόμενους
χώρους, όπου τα μολυσμένα άτομα περνούν μεγάλες χρονικές
περιόδους με άλλους, όπως εστιατόρια, πρακτικές χορωδιών,
μαθήματα γυμναστικής, νυχτερινά κέντρα, γραφεία και χώρους
λατρείας.

 Ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω της αφής από αντικείμενα
ή επιφάνειες, όπως τραπέζια, πόμολα και χειρολισθήρες, από
ιοσωμάτια τα οποία έχουν μολύνει τις επιφάνειες αυτές, με τα
σημεία εισόδου του ιού στο ανθρώπινο σώμα.



Μετάδοση του ιού

 Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι ο κύριος τρόπος
εξάπλωσης του ιού είναι από τα αναπνευστικά σταγονίδια
μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε στενή επαφή μεταξύ τους
και όχι από τις επιφάνειες.

 Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μολυνθεί μπορούν να
μεταδώσουν τον ίο έως δύο ημέρες πριν από την εμφάνιση
συμπτωμάτων, όπως επίσης και αν παραμείνουν
ασυμπτωματικοί.

 Οι ασθενείς υπάρχει πιθανότητα να παραμείνουν
μεταδοτικοί έως και 10 ημέρες ύστερα από την εκδήλωση
συμπτωμάτων, στην ήπια εξέλιξη της νόσου και στις σοβαρές
έως 20 ημέρες.



Προληπτικά μέτρα αποτροπής της μόλυνσης                          
από τον Sars-CoV-2



Προληπτικά μέτρα αποτροπής της μόλυνσης από τον 
Sars-CoV-2

Προληπτικά μέτρα αποτροπής της μόλυνσης από τον Sars-
CoV-2 περιλαμβάνουν:

Τη χρήση μάσκας προσώπου για την ελαχιστοποίηση του  
κινδύνου μετάδοσης

 Το πλύσιμο των χεριών μας

 Τον αερισμό των εσωτερικών χώρων

Την κάλυψη του προσώπου μας όταν βήχουμε ή    
φτερνιζόμαστε, 

 Την αποφυγή της επαφής με το πρόσωπό μας αν δεν 
έχουμε πλύνει τα χέρια μας. 

 Κρατάμε αποστάσεις









Προληπτικά μέτρα αποτροπής της μόλυνσης                    
από τον Sars-CoV-2

Μέχρι αυτή την στιγμή έχουν αναπτυχθεί και αδειοδοτηθεί
τουλάχιστον 10 διαφορετικά εμβόλια κατά της Covid-19, από 
κάποια επίσημη αυστηρή ρυθμιστική αρχή. Περισσότερα 
αναμένεται να αδειοδοτηθούν σύντομα.

 Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στα τέλη 2020 και έχουν γίνει έως 
και σήμερα περισσότεροι από 518 εκατομμύρια, ενώ ο ρυθμός 
εμβολιασμού είναι λίγο πάνω από τα 13.1 εκατομμύρια 
ημερησίως. 

Στις 27 Δεκεμβρίου 2020, έγιναν στην Ελλάδα οι πρώτοι 
εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού.

 Η νοσηλεύτρια Ευσταθία Καμπισιούλη (ΜΕΘ, 
«Ευαγγελισμός») έγινε ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε 
στη χώρα μας, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους της 
πανδημίας.



Ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε στη χώρα μας



Μέτρα αποτροπής της μόλυνσης  από τον Sars-CoV-2

 Κλινικές έρευνες για την ανάπτυξη φαρμακευτικής αγωγής, 
που αναστέλλουν την αναπαραγωγή του ιού, βρίσκονται 
σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή η κύρια θεραπεία είναι 
συμπωματική, η οποία περιλαμβάνει διαχείριση των 
συμπτωμάτων, υποστηρικτική φροντίδα και απομόνωση.

 Ωστόσο, παραμένουν σε απόλυτη ισχύ οι συστάσεις προς 
τον γενικό πληθυσμό για τήρηση των προληπτικών μέτρων 
προφύλαξης. Στα άτομα που υποψιάζονται ότι έχουν 
εκτεθεί στον ιό ή πιθανολογούν ότι είναι φορείς και έχουν 
ήπια συμπτώματα, να μένουν σπίτι και να αναζητούν 
ιατρική συμβουλή, είτε στον προσωπικό τους ιατρό, είτε 
στην πλησιέστερη δομή υγείας, είτε επικοινωνώντας με τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.



Ένα χρόνο μέσα στην πανδημία

 Από τον Δεκέμβριο του 2019 ο πλανήτης μας βρίσκεται 
αντιμέτωπος μία νέα πρόκληση, την πανδημία του κορονοϊού ή 
του ιού COVID-19. 

 Ο ιός αυτός εντοπίστηκε πρώτη φορά στην επαρχία Γιουχάν της 
Κίνας και δημιούργησε πανικό στις κυβερνήσεις των κρατών, οι 
οποίες, αδυνατώντας να ελέγξουν τη δραματική αύξηση των 
κρουσμάτων και συνακόλουθα των θανάτων, έλαβαν σκληρά 
μέτρα που κατά κύριο λόγο εξακολουθούν να ισχύουν έως και 
σήμερα.

 Ο ιός  προερχόμενος από νυχτερίδες και μικρά άγρια θηλαστικά 
μεταδόθηκε στον άνθρωπο είτε άμεσα είτε μέσω των ζώων που 
βρίσκονταν στις κινεζικές αγορές, στις οποίες είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής η εκτροφή, παγίδευση και πώληση άγριων ζώων. 

 Με το που πρωτοεμφανίστηκε ο ιός, θέριεψαν οι θεωρίες για το 
ποια ήτο η προέλευσή του και το πώς διεσπάρη με πρωτοφανή 
ταχύτητα σε ολόκληρη την υφήλιο



Άτομα που νόσησαν από COVID-19. 

 Από τον ιό COVID-19, νόσησαν παγκοσμίως 136 εκατομμύρια
άνθρωποι, με τα 108 εκατομμύρια να έχουν αποθεραπευτεί και τα
3 εκατομμύρια να έχουν – δυστυχώς – αποβιώσει.

 Η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα (περίπου 32 εκατομμύρια)
και τους περισσότερους θανάτους (άνω του μισού εκατομμυρίου)
ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

 Στην Ευρώπη, η Γαλλία σημείωσε αρνητικό ρεκόρ με πάνω από 5
εκατομμύρια, ενώ όσον αφορά στους θανάτους το Ηνωμένο
Βασίλειο σημείωσε τα χειρότερα νούμερα στη Γηραιά Ήπειρο με
130 χιλιάδες θανόντες.

 Η χώρα μας στο πρώτο και δεύτερο κύμα της πανδημίας
διατήρησε χαμηλό αριθμό κρουσμάτων και θανάτων σε σχέση με
τις υπόλοιπες χώρες. Συγκεκριμένα τα άτομα που προσβλήθηκαν
από τον COVID-19 ανήλθαν στις 295 χιλιάδες, ενώ οι θάνατοι
σχεδόν στις 9 χιλιάδες.



Μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού
Η ελεγχόμενη πορεία των κρουσμάτων και των θανάτων στην Ελλάδα
επετεύχθη με την εξής πολιτική:

 Η χώρα μπήκε κυριολεκτικά «στο ψυγείο» με την υιοθέτηση δύο
αυστηρών lock down, το πρώτο από το μήνα Μάρτιο έως τον Μάιο του
2020 και το δεύτερο από τον Νοέμβριο του 2020 έως σήμερα (για το
τελευταίο γίνεται προσπάθεια να αρθεί σταδιακά).

Τα μέτρα που εισηγήθηκε η Ελληνική κυβέρνηση – και τα οποία
εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ – είναι τα ακόλουθα:

 Πρωταρχικά οι πολίτες οφείλουν να διαθέτουν είτε μία βεβαίωση
μετακίνησης είτε να αποστέλλουν έναν κωδικό στον αριθμό 13033 για να
μεταβούν σε εξωτερικό χώρο και να διεκπεραιώσουν οποιαδήποτε
υποχρέωση έχουν.

 Επιπλέον έχει τεθεί χρονικός περιορισμός στην κυκλοφορία τους, ενώ
ακόμη και τις ώρες που αυτή επιτρέπεται – από τις 05.00 το πρωί έως τις
21.00 το βράδυ – κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση της αποστάσεως
ασφαλείας των δύο μέτρων μεταξύ των ατόμων, αλλά και η χρήση της
προστατευτικής μάσκας.



Μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού
 Τα σχολεία και Πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά ή «ανοιγοκλείνουν»,

με τους μαθητές να διδάσκονται – ως επί το πλείστον – μέσω τηλε-
εκπαίδευσης.

 Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι
εκπληρώνουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις με τηλε-εργασία.

 Επιπρόσθετα, απαγορεύονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, ενώ
μόλις τις προηγούμενες ημέρες επιτράπηκε η διαδημοτική μετακίνηση.

 Όσον αφορά στα ταξίδια στο εξωτερικό, αυτά μπορούν – εν μέρει – να
πραγματοποιηθούν μόνο στις χώρες με ελεγχόμενο αριθμό κρουσμάτων
και υπό την προϋπόθεση να πραγματοποιείται test covid πριν την
αποχώρηση και μετά την άφιξη του πολίτη στην Ελλάδα.

 Τέλος, σοβαρό πλήγμα για τους επιχειρηματίες και τους υπαλλήλους που
απασχολούν, αποτελεί το κλείσιμο της εστίασης και των καταστημάτων
ένδυσης-υπόδησης ή η υπολειτουργία αυτών με τις μορφές των click-
away και click-inside.



Συνέπειες των διαδοχικών lock down

 Έπειτα από ακριβώς ένα χρόνο στη σκιά του COVID-19, τα
πορίσματα των ερευνών που διεξάγονται για τις συνέπειες των
διαδοχικών lock down, είναι ανησυχητικά.

 Συγκεκριμένα, οι πολίτες διακατέχονται από συναισθήματα έντονου
άγχους και αβεβαιότητας για το μέλλον, ενώ ο ατομοκεντρισμός και
η μοναχικότητα βασιλεύουν.

 Οι φορείς του ιού περιθωριοποιούνται από τους υγιείς πολίτες κι
όταν αποθεραπευτούν, αντιμετωπίζονται με δυσπιστία.

 Μοναδική αχτίδα φωτός αποτελούν οι ιατροί που ενωμένοι και με
αυτοθυσία προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους, τηρώντας
στο ακέραιο τον όρκο του Ιπποκράτη.



Συνέπειες της πανδημίας
 Εκτός από τις ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες, η 

πανδημία έπληξε σημαντικά και τον οικονομικό τομέα. 

 Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή, 
με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να αναγκάζονται 
να ζήσουν με ένα επίδομα που τους παρέχει η πολιτεία.

 Μία θετική συνέπεια της πρωτόγνωρης κατάστασης που
βιώνει η ανθρωπότητα, είναι ότι σε σύντομο χρονικό
διάστημα κυκλοφόρησαν στην αγορά μοριακά και rapid
test για την ανίχνευση του ιού, αλλά και εμβόλια μεγάλων
φαρμακοβιομηχανιών για την καταπολέμησή του.

 Τα τελευταία αποτελούν μια ένδειξη του τί μπορεί να
επιτύχει η ανθρωπότητα όταν είναι ενωμένη, με τα
λαμπρά μυαλά να εργάζονται προς όφελος των πολιτών.



Ύστερα από όσα έχουν συμβεί το τελευταίο αυτό
έτος, μία επιθυμία ενώνει όλους τους
ανθρώπους της Γης.

Να μπει ένα τέλος στη φρενήρη κατάσταση που
δημιούργησε ο COVID-19 και να μην πάνε
χαμένοι οι κόποι τόσων ιατρών, νοσηλευτών και
πολιτών που αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα
το φλέγον αυτό ζήτημα.

Συμπεράσματα



Οι δημιουργοί

 Οι μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας

 Η μαθήτρια του τμήματος Γ΄ Βρεφοκόμων Γιαννακίδου Σοφία 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!


