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Πρόβλημα συνιστά η εξαιρετικά εύκολη με-
τάδοση της νόσου, η οποία γίνεται από άτο-
μο σε άτομο είτε μέσω σταγονιδίων είτε μέ-

σω της αφής. Επιτακτική, λοιπόν, είναι η χρήση 
μάσκας σε κλειστούς χώρους και η τακτική πλύ-
ση των χεριών μετά από κάθε επαφή. Σημειωτέον, 
ο ιός μπορεί να εξουδετερωθεί με τη χρήση αλκο-
ολούχου διαλύματος (με συγκέντρωση αλκοόλης 
τουλάχιστον 60%).

Στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή σε αυτές που η 
νόσος εκδηλώνεται συνήθως πιο σοβαρά, ανήκουν 
και οι διαβητικοί.

Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με σακχαρώδη δια-
βήτη, οι οποίοι ως γνωστόν είναι περισσότερο ευ-
άλωτοι στις λοιμώξεις, διατρέχουν τουλάχιστον 
διπλάσιο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από τον 
κορωνοϊό. 

Οι παράγοντες που φαίνεται πως αυξάνουν 
τον κίνδυνο νόσησης από κορωνοϊό στους διαβη-
τικούς είναι:
• η κακή γλυκαιμική ρύθμιση, 
• η χρονική διάρκεια του διαβήτη, 
• η παχυσαρκία, 
• το κάπνισμα, 
• η μεγάλη ηλικία και τέλος 
•  η παρουσία χρόνιων διαβητικών επιπλοκών (στε-

φανιαία νόσος, χρόνια νεφρική νόσος).
Ο διαβητικός ασθενής, λοιπόν, οφείλει να ενυ-
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H νόσος Covid-19 είναι ως επί το πλεί-
στον μια ήπια νόσος, αφού σύμφωνα 
με τα τρέχοντα δεδομένα η θνητότητά 
της δεν φαίνεται να ξεπερνά το 2%. Στο 
15% των ασθενών, όμως, η νόσος μπο-
ρεί να εκδηλωθεί με σοβαρά συμπτώμα-
τα (όπως δύσπνοια), ενώ τέλος, σε ένα 
ποσοστό περίπου 5% των νοσούντων, 
η νόσος μπορεί να γίνει κρίσιμη, με εκ-
δηλώσεις αναπνευστικής αλλά και πο-
λυοργανικής ανεπάρκειας (αναγκαία η 
νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ.). 

δατώνεται επαρκώς (τουλάχιστον μισό ποτήρι κά-
θε ώρα), να διατηρεί καλή γλυκαιμική ρύθμιση 
(αποφυγή τόσο των υπεργλυκαιμιών όσο και των 
υπογλυκαιμιών), να καταναλώνει τροφές και ρο-
φήματα πλούσια σε αντιοξειδωτικά (φρούτα, λα-
χανικά, πράσινο τσάι) και να ασκείται συστηματι-
κά. Οι ενέργειες αυτές φαίνεται πως θωρακίζουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Κομβικής σημασίας παραμένει η τακτική επι-
κοινωνία με τον θεράποντα Ιατρό ή εναλλακτικά, 
η τηλεφωνική ενημέρωση του ΕΟΔΥ. 
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