
 

 

Ακινα, Δευτζρα 16 Μαρτίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αγαπθτζσ/οί ςυνάδελφοι, 

 

Με αίςκθμα ευκφνθσ, αναλογιηόμενοι το γεγονόσ ότι θ ειδικότθτά μασ αποτελεί ειδικότητα 

πρώτησ γραμμθσ για τισ λοιμϊξεισ του ανϊτερου αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, καλοφμαςτε 

κακθμερινά τόςο ςτα Νοςοκομεία που εργαηόμαςτε, όςο και ςτα Ιδιωτικά μασ Ιατρεία να 

διαχειριςτοφμε αςκενείσ με ςυμπτϊματα πυρετοφ, βιχα ι δυςκολίασ ςτθν αναπνοι, 

φποπτα για κοροναϊό.  

Καλοφμε τα μζλθ μασ να ενθμερϊνονται και να ακολουκοφν πιςτά  τισ οδθγίεσ των 

επίςθμων φορζων διαχείριςθσ τθσ πανδθμίασ COVID-19, όπωσ αυτοί ορίηονται κατά 

περίςταςθ από τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ. 

Ακολοφκωσ ςασ παρατίκεται ζνασ πρακτικόσ αλγόρικμόσ-που βαςίηεται ςτα μζχρι ςιμερα 

δεδομζνα-διαχείριςθσ των αςκενϊν μασ, κακϊσ και χριςιμα links για κακθμερινι 

ενθμζρωςθ. 

https://eody.gov.gr; https://www.moh.gov.gr; https://www.who.int; https://pis.gr. 

Βαςικοί κανόνεσ οριθσ λειτουργίασ ιατρείου 

1. Το ιατρείο λειτουργεί αυςτθρά με ραντεβοφ                                                                               

(δεν υπάρχουν υπεράρικμοι ςτο χϊρο υποδοχισ).  

2. Αςκενείσ χωρίσ ραντεβοφ αξιολογοφνται ςτθν εξωτερικι πόρτα του ιατρείου και 

ειςζρχονται αναλόγωσ. 

3. Ιατρεία που δζχονται παιδιά και ενιλικεσ τα δζχονται ςε διαφορετικζσ θμζρεσ και 

απολυμαίνονται κακθμερινά. 

4. Οι αςκενείσ με πικανι λοίμωξθ, ανεξαρτιτου αιτιολογίασ, εξετάηονται ςτο τζλοσ 

λειτουργίασ του ιατρείου ι ςε άλλο απομονωμζνο χϊρο εφόςον υπάρχει 

δυνατότθτα.  

5. Οι αςκενείσ με πικανι λοίμωξθ, ανεξαρτιτου αιτιολογίασ, φζρουν πάντα απλι 

μάςκα προςϊπου κατά τθ διάρκεια παραμονισ τουσ ςτο χϊρο του ιατρείου και 

κατά τθν κρίςθ του ιατροφ γάντια. 

6. Ο ιατρόσ φζρει πάντα μάςκα προςϊπου, γυαλιά και ιατρικι μπλοφηα κατά τθν 

εξζταςθ των αςκενϊν με λοίμωξθ.  

7. Μετά το τζλοσ του ιατρείου πραγματοποιείται απολφμανςθ των επιφανειϊν και 

άμεςθ αποςτείρωςθ των ιατρικϊν εργαλείων και ενδοςκοπίων που 

χρθςιμοποιικθκαν για τουσ αςκενείσ με λοίμωξθ. 

8. Ιςχφουν βεβαίωσ όλα τα υπόλοιπα μζτρα αντιςθψίασ που ο ιατρόσ γνωρίηει ςτθν 

κακ’ θμζρα ιατρικι πράξθ. 

 

Αλγόριιμοσ διαχείριςησ αςιενοφσ με πιιανθ λοίμωξη covid-19 

Αςθενήσ εκτόσ ιατρείου 

Α. Ύποπτο κροφςμα μετά από τηλεφωνικθ επικοινωνία με τον ιατρό 

https://eody.gov.gr/
https://www.moh.gov.gr/
https://www.who.int/


 

1. Η λοίμωξθ είναι οξεία με αιφνίδια ζναρξθ και με ζνα ι περιςςότερα από τα 

παρακάτω ςυμπτϊματα πυρετό, βθχα, δφςπνοια. 

2. Ο αςκενισ ζχει ζρκει ςε επαφι με επιβεβαιωμζνο κροφςμα SARS-CoV-2 ι και 

υπάρχει ιςτορικό ταξιδιοφ ςε πλθττόμενεσ από SARS-CoV-2 περιοχζσ. 

3. Ο αςκενισ είναι θλικιωμζνοσ, ι καρδιοπακισ, ι ςακχαροδιαβθτικόσ, ι με 

θπατοπάκεια, ι με πνευμονοπάκεια, ι με ανεπάρκεια του ανοςοποιθτικοφ του 

ςυςτιματοσ. 

Β. Αξιολόγηςη από τον ιατρό 

1. Εάν ςυμβαίνει ζνα από τα παραπάνω, ο αςκενισ παραμζνει ςτο ςπίτι και 

ενθμερϊνει τον ιατρό τθλεφωνικά για τθν εξζλιξθ τθσ νόςου του. 

2. Εάν ςυμβαίνουν δφο ι τρία από τα παραπάνω ο αςκενισ πρζπει να ελεγχκεί για 

πικανι λοίμωξθ από κοροναϊό άμεςα. 

Γ. Χειριςμόσ, εφόςον ιςχφει το Β.2 

1. Ενθμζρωςθ ΕΟΔΥ τηλ: 210.52.12.054 και 1135 από τον ιατρό.  

2. Επί αδυναμίασ επικοινωνίασ με ΕΟΔΥ, άμεςθ επικοινωνία με τον υπεφκυνο 

ςυντονιςμοφ, για τθν εν λόγω πανδθμία, τθσ πλθςιζςτερθσ μονάδασ υγείασ. 

3. Το πικανό κροφςμα δεν εξετάζεται ςτο ιατρείο του ιατροφ επικοινωνίασ αλλά ςτο 

χϊρο που κα υποδείξει ο ΕΟΔΥ ι ο υπεφκυνοσ ςυντονιςτισ τθσ πλθςιζςτερθσ 

μονάδασ υγείασ. 

Αςθενήσ με λοίμωξη αναπνευςτικοφ ςτο ιατρείο 

(Ο αςθενήσ αρχικά θα πρζπει να βρίςκεται ςε χώρο εκτόσ του χώρου υποδοχήσ και του 

εξεταςτήριου του ιατρείου ή κατά την προςζλευςή του δεν θα πρζπει να υπάρχουν άλλοι 

αςθενείσ ςτο χώρο) 

1. Εάν ιςχφει το Β.2: α) εκτελείται άμεςα το Γ και                                                                  

β) διακοπθ λειτουργίασ του ιατρείου και απολφμανςη. 

2. Εάν ιςχφει το Β.1: ο ιατρόσ εξετάηει κλινικά τον αςκενι και παρακολουκεί τθν 

πορεία του ςτενά και ςυςτθματικά τισ επόμενεσ ϊρεσ μζςω τθλεφωνικισ 

επικοινωνίασ. 

3. Εάν δεν ιςχφει το Β1 και Β2: ο ιατρόσ αντιμετωπίηει τον αςκενι ωσ είκιςται ςτθν 

κακ’ θμζρα ιατρικι πράξθ, κατά το ςφνθκεσ. 

 

Αγαπθτζσ/οί ςυνάδελφοι, 

 

Στισ κρίςιμεσ περιςτάςεισ που αντιμετωπίηουμε, πρζπει όλοι να επιδείξουμε τθν 

απαιτοφμενθ ψυχραιμία, ατομικι  και κοινωνικι  υπευκυνότθτα.  

 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδροσ                                                        Ο Γεν. Γραμματζασ 
Ιωάννθσ Κωνςταντινίδθσ                                  Μιχαιλ Κατωτομιχελάκθσ 
 
 
 
 
 


