
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο νϋοσ αυτόσ ιόσ που ϋχει προκαλϋςει πανδημύα ονομϊζεται SARS- CoV-2 

και προκαλεύ τη νόςο COVID-19. 

 Έχει υψηλό μεταδοτικότητα. Μεταδύδεται με τα ςταγονύδια, αλλϊ 

ςυζητεύται το ενδεχόμενο να μεταδύδεται και αερογενώσ.  

 Διατηρεύται ςε επιφϊνειεσ από ώρεσ ϋωσ και μϋρεσ. 

 Ρόλο ςτην διαςπορϊ του ιού διαδραματύζει η μετϊδοςη του και από 

αςυμπτωματικούσ φορεύσ ςε ςημαντικό ποςοςτό. 

 Η περύοδοσ επώαςησ τησ νόςου εύναι μεγϊλη (ϋωσ και 2 εβδομϊδεσ)  

 Η ςυχνότερη επιπλοκό που προκαλεύ εύναι το οξύ αναπνευςτικό ςύνδρομο. 

Προκαλεύ όμωσ επιπλοκϋσ από ϊλλα ςυςτόματα του ανθρώπου. Η 

πλειοψηφύα τον προςβεβλημϋνων ΔΕΝ θα νοςόςουν ςοβαρϊ. 

 Ευπαθεύσ ομϊδεσ εύναι οι ηλικιωμϋνοι και οι πϊςχοντεσ από υποκεύμενα 

νοςόματα όπωσ αυτϊ του καρδιαγγειακού. 

 Οι επιπλοκϋσ από τα μϊτια δεν εύναι ςοβαρϋσ. 

 

 

COVID - 19 



 

 

- Ποιεσ ονομϊζονται ευπαθεύσ ομϊδεσ; 

Ευπαθεύσ ομϊδεσ εύναι αυτϋσ που κινδυνεύουν να νοςόςουν ςοβαρότερα από 

κορωνοώό.  Τα ϊτομα αυτϊ ϋχει παρατηρηθεύ πωσ εμφανύζουν περιςςότερεσ 

πιθανότητεσ να χρειαςτούν νοςηλεύα ςε μονϊδα εντατικόσ θεραπεύασ ςε ςχϋςη 

με τουσ υπολούπουσ. 

 
- Ποιού ανόκουν ςτισ ευπαθεύσ ομϊδεσ; 

• Οι ηλικιωμϋνοι (>65 ϋτη) 

• Όςοι πϊςχουν από νοςόματα όπωσ ο ςακχαρώδησ διαβότησ, η υπϋρταςη,  

νοςόματα του αναπνευςτικού. 

• Οι αςθενεύσ με νεοπλαςύεσ.  



 

 

- Θα πρϋπει μόπωσ να διακόψω για κϊποιο διϊςτημα την ανοςοκαταςταλτικό 

αγωγό που λαμβϊνω;  

 

Οι διεθνεύσ ςυςτϊςεισ γενικϊ τονύζουν για ςυνϋχεια τησ ανοςοκαταςταλτικόσ 

αγωγόσ που οι αςθενεύσ όδη λαμβϊνουν. Σκοπόσ εύναι να αποφευχθούν ςφοδρϋσ 



 

υποτροπϋσ τησ πϊθηςησ με κύνδυνο για την υγεύα, η αποφυγό ϋκτακτων 

επιςκϋψεων ςτα ιατρεύα και ςτα νοςοκομεύα, η αποφυγό ϋκθεςησ ςτον ιό.  

Ενδϋχεται όμωσ ανϊλογα με το υποκεύμενο νόςημα και κατϊ περύπτωςη, να 

υπϊρξουν αλλαγϋσ ςτην αγωγό, για αυτό ςυςτόνεται πϊντοτε επικοινωνύα με τον 

θερϊποντα ιατρό. 

 

 

- Σι πρϋπει να κϊνω εϊν λαμβϊνω ανοςοκαταςταλτικϊ και εμφανύςω 

ςυμπτώματα κρυολογόματοσ ό ϋρθω ςε ςτενό επαφό με κϊποιον 

προςβεβλημϋνο από τον κορωνοώό ;  

 

Στην περύπτωςη αυτό επικοινωνόςτε ϊμεςα με τον θερϊποντα ιατρό ςασ. Εύτε 

αυτόσ εύναι ο ρευματολόγοσ, εύτε εύναι ο οφθαλμύατροσ ςασ.  



 

Σχετικϊ με τα ανοςοκαταςταλτικϊ, ςυςτόνεται ςυνόθωσ διακοπό τησ αγωγόσ. 

Συχνϊ η κορτιζόνη ςυνεχύζεται. Ακολουθόςτε πιςτϊ τισ οδηγύεσ του ιατρού ςασ. 

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΟΥΘΑΛΜΟΙ 

 

 

 

 

Δεν έχουν περιγραφεί 

ςοβαρέσ επιπλοκέσ του 

ιού από τα μάτια.  

 

Επομένωσ η όραςη δεν 

κινδυνεύει από τον 

κορωνοΰό. 

 

 

Αςθϋνειεσ με επιπεφυκύτιδεσ κατακλύζουν πϊντα τα οφθαλμολογικϊ επεύγοντα. 

Κατϊ την περύοδο πανδημύασ που διανύουμε, ενδϋχεται κϊποιοι από αυτούσ να 

εύναι φορεύσ το κορωνοώού που δεν ϋχουν εκδηλώςει ακόμα ϊλλα ςυμπτώματα. 



 

Με τον τρόπο αυτό και ϊθελα τουσ μπορεύ να διαςπεύρουν τη νόςο ςε μεγϊλο 

αριθμό ατόμων.  

 

Για το λόγο αυτό χρειϊζεται ιδιαύτερη προςοχό! 

 

o Συςτόνεται επικοινωνύα για τηλεφωνικϋσ ςυμβουλϋσ από τον οφθαλμύατρο 

εϊν ϋχετε επιπεφυκύτιδα.  

 

o Το πιθανότερο εύναι ότι ΔΕΝ ϋχετε κορωνοώό, αλλϊ μπορεύτε να αποφύγετε 

την  επύςκεψη ςε περιβϊλλον με ςυνωςτιςμό, λαμβϊνοντασ απλϊ 

τηλεφωνικϋσ οδηγύεσ.  

 

o Προφυλϊςςετε ϋτςι πρώτα τον εαυτό ςασ. Επύςησ φϋρεςτε υπεύθυνα και για 

τουσ ςυνανθρώπουσ ςασ. 

 

TA ΤΦΝΟΣΕΡΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΕΠΙΠΕΥΤΚΙΣΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟΤ ΕIΝΑΙ : 

 

 Τα ροζ ό κόκκινα μϊτια 

 Οι υδαρεύσ ό βλεννώδεισ εκκρύςεισ 

 Το ούδημα των βλεφϊρων 

 H δακρύρροια 

 Tο κϊψιμο ό αύςθημα ξϋνου ςώματοσ  

 Συνόθωσ προςβϊλλονται και τα δυο μϊτια, ςυχνϊ με διαφορϊ μερικών 

ημερών το ϋνα ϊτι από το ϊλλο 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-Σι πρϋπει να ξϋρω για τα φϊρμακα αυτϊ για τα οπούα ακούω ςυχνϊ τελευταύα; 

 

Εύναι γνωςτϊ αντιρευματικϊ φϊρμακα που χρηςιμοποιούνται με επιτυχύα εδώ 

και πολλϊ χρόνια ςτην αντιμετώπιςη παθόςεων όπωσ ο ςυςτηματικόσ 

ερυθηματώδησ λύκοσ και η ρευματοειδόσ αρθρύτιδα. 

 

Εύναι επύκαιρα και πολυςυζητημϋνα φϊρμακα αυτό την εποχό καθώσ 

χορηγούνται από τουσ ειδικούσ ςε θεραπευτικϊ ςχόματα ςε πϊςχοντεσ από 

κορωνοώό. Επύςησ δύδονται και ωσ χημειοπροφύλαξη ςε ιατρικό προςωπικό και 

ϊτομα που πιθανώσ ϋχουν εκτεθεύ ςτον ιό. 

 

Η επιπεφυκύτιδα μπορεύ να ςυνοδεύεται από πονόλαιμο ό βόχα 
 

SOS!!! 
 

Εϊν ϋχετε ςυμπτώματα κρυολογόματοσ επικοινωνόςτε πρώτα με 

τον παθολόγο ςασ!!! 



 

-Εύναι φϊρμακα αςφαλό ; 

 

Τα φϊρμακα αυτϊ εύναι γενικϊ αςφαλό. Μπορεύ όμωσ να εμφανιςτούν και 

επιπλοκϋσ από τη χρόςη τουσ. Συχνότερεσ εύναι αυτϋσ από την καρδιϊ. Για τον 

λόγο αυτό θα πρϋπει να χορηγούνται κατόπιν ιατρικόσ ςυνταγόσ και οι αςθενεύσ 

να παρακολουθούνται. 

 

-Μπορεύ τα φϊρμακα αυτϊ να βλϊψουν τα μϊτια ; 

 

Γνωρύζουμε όδη πωσ ϋνα μικρό ποςοςτό αςθενών με ρευματολογικϊ νοςόματα 

που λαμβϊνουν χλωροκύνη ό υδροξυχλωροκύνη για χρόνια, εμφανύζουν 

επιπλοκϋσ από τουσ οφθαλμούσ και προοδευτικό μεύωςη όραςησ. Για τον λόγο 

αυτό παρακολουθούνται ετηςύωσ από οφθαλμύατρο κατϊ τη διϊρκεια λόψησ του 

φαρμϊκου. 

 

Εύναι γνωςτό πωσ οι επιπλοκϋσ αυτϋσ που εύναι ςοβαρϋσ, αφορούν λύγουσ και 

προϋρχονται από την αθροιςτικό δρϊςη του φαρμϊκου. Εμφανύζονται δηλαδό ςε 

αςθενεύσ που ϋχουν λϊβει το φϊρμακο ςυνόθωσ για ϋτη. 

 

Βϊςει των παραπϊνω, τα φϊρμακα αυτϊ εύναι θεωρητικϊ αςφαλό για τα μϊτια, 

όταν χορηγούνται ςε νοςούντεσ ό ωσ χημειοπροφύλαξη για τον κορωνοώό επειδό 

δύδονται για μικρϊ χρονικϊ διαςτόματα (εβδομϊδεσ ό μόνεσ). Δεν υπϊρχουν όμωσ 

ακόμα ςχετικϋσ μελϋτεσ που να το επιβεβαιώνουν. Επικοινωνόςτε με ϋναν ειδικό 

οφθαλμύατρο για περιςςότερεσ οδηγύεσ. 

 



 

 

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟ ΙΑΣΡΕΙΟ ΣΗΝ ΕΠΟΦΗ ΑΤΣΗ 

 

Κατϊ την περύοδο τησ πανδημύασ του κορωνοώού και όςο ιςχύουν τα ειδικϊ μϋτρα, 

το ιατρεύο θα λειτουργεύ μόνο για επεύγοντα οφθαλμολογικϊ περιςτατικϊ. 

 

Εύτε εύςτε παλιόσ εύτε νϋοσ αςθενόσ του ιατρεύου: 



 

 

ΣΡΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΙΑΣΡΕΙΟΤ ΣΗΝ ΕΠΟΦΗ ΣΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 

 

 

Οι παρακϊτω οδηγύεσ ςυμμορφώνονται με τα ειδικϊ μϋτρα προςταςύασ για τον 

περιοριςμό διαςπορϊσ του κορωνοώού, την προςταςύα όλων και ιδιαιτϋρωσ των 

ευπαθών ομϊδων. 

 

Κατϊ την επύςκεψη ςτο ιατρεύο παρακαλεύςτε να 

προςϋλθετε μόνοι ό με ϋναν ςυνοδό εφόςον 

αυτό κρύνεται αναγκαύο. 

Δεν θα ςυγχρωτιςτεύτε με ϊλλουσ αςθενεύσ ςτον 

χώρο αναμονόσ για λόγουσ αποφυγόσ 

ςυγχρωτιςμού. Ο χώροσ θα αερύζεται επαρκώσ.  

 

 

 Τα οφθαλμολογικϊ μηχανόματα αποςτειρώνονται ενδελεχώσ και θα 

χρηςιμοποιούνται εξαρτόματα μιασ χρόςησ όπου αυτό εύναι δυνατό.  

 

 Ο οφθαλμύατροσ ςασ θα φορϊ μϊςκα και θα όταν επιθυμητό να 

χρηςιμοποιεύτε και εςεύσ τη δικό ςασ.  

 

 Θα τηρεύται η απόςταςη αςφαλεύασ των 2 μϋτρων, εκτόσ από την διϊρκεια 

τησ οφθαλμολογικόσ εξϋταςησ. 

 

 Οι ςυζητόςεισ θα εύναι ςύντομεσ και θα επικεντρωθούν ςτα ϊκρωσ 

αναγκαύα. 



 

 

 
ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΕ ΘΕΡΜΑ : 
 

 

 

Εϊν ϋχετε ραντεβού και αναπτύξετε εςεύσ ό 

πρόςωπο του ςτενού ςασ περιβϊλλοντοσ ϋςτω και 

όπια ςυμπτώματα ύωςησ, να επικοινωνόςετε ϊμεςα 

μαζύ μου.  

 

 

 

Θα όταν ςκόπιμο το οφθαλμολογικό ραντεβού ςασ να αναβληθεύ και να 

δοθούν τηλεφωνικϋσ οδηγύεσ για τα μϊτια ςασ κατϊ τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 

 

 



 

 

 

 

Καθώσ η κατϊςταςη εύναι ςυνεχώσ μεταβαλλόμενη, ενδϋχεται να υπϊρξουν 

προςθόκεσ ό αλλαγϋσ ςε υπϊρχουςεσ θϋςεισ, οδηγύεσ και δεδομϋνα ςχετικϊ με 

τον κορωνοώό από τουσ ειδικούσ και τουσ διεθνεύσ οργανιςμούσ.  

 

 

Οι παρακϊτω οδηγύεσ παρατύθενται όπωσ εκδύδονται από το υπουργεύο υγεύασ 

και παραμϋνουν τα ακρογωνιαύα προληπτικϊ μϋτρα κατϊ τησ διαςπορϊσ του 

ιού: 

  



 

 

  



 

Με τιμή,  

 

Οφθαλμίατρος 

Δημότριοσ . Λαδϊσ MD,PhD  

Ειδικόσ ςτισ οφθαλμικϋσ φλεγμονϋσ 

και παθόςεισ τησ ωχρϊσ κηλύδασ 

 

www.uveitis.gr 

DrDimitriosladas@gmail.com 

Γ.ιςύνη 23 Ιλύςα, 11528, Αθόνα 

τηλ. 6945891819 
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