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Αθροιστική θνησιμότητα COVID-19 ανά 1 εκατομ. πληθυσμού 



Ημερήσιος αριθμός θανάτων COVID-19 ανά 1 εκατομ. πληθυσμού (μέσος 7 ημερ.) 



Αθροιστική θνησιμότητα COVID-19 ανά 1 εκατομ. πληθυσμού 



Αθροιστική θνησιμότητα COVID-19 ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού 



Αθροιστική θνησιμότητα COVID-19 ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού 



Δείκτης αυστηρότητας μέτρων απόκρισης (0-100) 

88% 



Αριθμός τεστ που διενεργήθηκαν ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 





The contact tracing efforts 
for COVID-19 in Taiwan 
included: case 
investigation, contact list 
generation, health 
monitoring, and 
quarantine measures of 
close contacts. 

Ιχνηλάτηση επαφών κρούσματος 
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OBJECTIVE: To compare and evaluate the effectiveness of case-based (including contact 
tracing and quarantine) and population-based (including social distancing and facial 
masking) interventions for COVID-19 in Taiwan. 

CONCLUSIONS AND RELEVANCE: In this comparative effectiveness research study, the 
combination of case-based and population-based interventions (with wide adherence) may 
explain the success of COVID-19 control in Taiwan in 2020. Either category of interventions 
alone would have been insufficient, even in a country with an effective public health system 
and comprehensive contact tracing program. Mitigating the COVID-19 pandemic requires 
the collaborative effort of public health professionals and the general public. 



Ενδεικτικοί παράγοντες και στρατηγικές 
επιτυχημένης διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 

• Γεωγραφία, κλίμα, μέγεθος και πυκνότητα πληθυσμού 

– νησί, θερμοκρασία, αεροπορικές συνδέσεις 

• Ταχύτητα λήψης μέτρων  

– αυστηρότητα, βαθμός συμμόρφωσης, κόπωση, υποστηρικτικά μέτρα, άρση μέτρων 

– συνδυασμός μέτρων (π.χ. lockdown, testing, contact tracing, καραντίνα επαφών, 
κοινωνική αποστασιοποίηση, μάσκες), επινοητικότητα  

• Οικονομικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες 

– πολιτική βούληση, ηγεσία, εμπιστοσύνη πολιτών στις αρχές 

– ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις 

• Βαθμός ετοιμότητας 

– σχέδια απόκρισης, επάρκεια μέσων και προσωπικού, επιδημιολογική επιτήρηση 

– προηγούμενη εμπειρία (SARS, MERS) 

 Εμβολιασμοί 

– επάρκεια, οργάνωση, ταχύτητα 

– δίκαιη κατανομή σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 

– υψηλή εμβολιαστική κάλυψη 

 



Ποσοστό (%) πληθυσμού που έχει λάβει  
τουλάχιστον 1 δόση εμβολίου COVID-19 



Ελλάδα: σκέψεις για την επόμενη μέρα 
στον τομέα της υγείας 

• Προετοιμασία, σχέδια απόκρισης, ασκήσεις, προσωπικό 
• Επένδυση στη Δημόσια Υγεία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας, στο δημόσιο σύστημα υγείας 
– Αποκεντρωμένες δομές ΔΥ, λειτουργοί δημόσιας υγείας 
– Εκπαίδευση και κουλτούρα ΔΥ, μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ 

• Ενίσχυση Επιδημιολογικής Επιτήρησης 
– Περιφερειακή οργάνωση, εκπαίδευση προσωπικού 
– Αναλυτικότερα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα → τεκμηριωμένες 

παρεμβάσεις → εμπιστοσύνη → αποτελεσματικότητα 

• Εμβολιασμοί 
– Υψηλή εμβολιαστική κάλυψη 
– Μέριμνα για δίκαιη κατανομή (π.χ. Ρομά, πρόσφυγες, άστεγοι) 
– Ενημέρωση → μείωση ποσοστού άρνησης εμβολιασμού 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 


