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Αξιότιμε κ. Γ.Γ., αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,  

     

Μέχρι σήμερα ο  πολίτης-ασθενής που θεωρεί ότι είναι ύποπτο κρούσμα, καλεί τον ΕΟΔΥ 

(1135) ή τον γιατρό του. Από εκείνους αξιολογείται και  κατευθύνεται στα κέντρα 

αναφοράς για τον περαιτέρω έλεγχο, αν και εφόσον κριθεί αναγκαίος. Είναι ωστόσο 

γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας  πάνε αυτοβούλως είτε στην εφημερία, είτε σε ιδιωτικά 

ιατρεία με αποτέλεσμα οι γιατροί αλλά και οι υγειονομικοί χώροι (ιατρεία κτλ) να 

κινδυνεύουν  να μπουν σε περιορισμό και επομένως να τεθούν εκτός λειτουργίας αυτή την 

κρίσιμη περίοδο.  

 

     Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύοντας ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην μεγάλη 

προσπάθεια της πολιτείας για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-

19 προτείνουμε: 

- Ο πολίτης καλεί το 1135, είτε το τοπικό επιχειρησιακό κέντρο, το οποίο αξιολογεί 

το  περιστατικό. 

 

- Από το 1135 ή το επιχειρησιακό κέντρο, ειδοποιείται ασθενοφόρο, στελεχωμένο με 

ιατρό (και  από τον ιδιωτικό τομέα), ο οποίος πάντα με τον κατάλληλο 

εξοπλισμό (φόρμα – γυαλιά – μάσκα), επισκέπτεται κατ οίκον τον ασθενή. Αφού 

εξετάσει τον ασθενή συμπληρώνει  το ενιαίο έντυπο κλινικής εξέτασης – 

αξιολόγησης. Εφόσον το κρίνει απαραίτητο  λαμβάνει δείγμα προς εξέταση από  τον 
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ασθενή το οποίο μεταφέρει στο κέντρο αναφοράς. Στη περίπτωση που ο ασθενής 

χρειάζεται νοσηλεία τον μεταφέρει στο νοσοκομείο αναφοράς.   

 

        Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να επιτύχουμε αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο,  

περαιτέρω αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων από ύποπτα κρούσματα, με στόχο να 

περιορίσουμε την  επιμόλυνση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που ακουσίως 

μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους, τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  

Στην  προσπάθεια αυτή  μπορεί  να συμβάλει  καθοριστικά ο ιδιωτικός τομέας  (ελεύθεροι 

επαγγελματίες ιατροί,  ιδιωτικά ασθενοφόρα, κτλ).  Πιστεύουμε πως με την κατ οίκον 

εξέταση, πάντα υπό τον αυστηρό  συντονισμό του ΕΟΔΥ και της ΥΠΕ, και  την ενεργή 

συμμετοχή όλων μας μπορούμε να περιορίσουμε τις συνέπειες από την εξάπλωση του 

COVID-19.  

 Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση. 

 

Με εκτίμηση 
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