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Aξιότιμο Κφριο 
Βαςίλειο Κοντοηαμάνθ 
Τφυπουργό Τγείασ 
Αξιότιμο Κφριο 
Παν. Αρκουμανζα 
Πρόεδρο ΕΟΔΤ 
 
 
Αξιότιμε κφριε Τφυπουργζ, 

Αξιότιμε κφριε Πρόεδρε,  

 

 

Κοιν.  Κο Θ. Κουλουλία – Πρόεδρο ΕΕΑΟ  

Κα Α. Μπατιςτάτου – Πρόεδρο ΕΕΠΑ  

Κο Ι. Μπουκοβίνα – Πρόεδρο ΕΟΠΕ 

    Κο Ι. Καραϊτιανό – Πρόεδρο ΕΕΧΟ 

  Κο Δ. Παπαγεωργίου – Πρόεδρο ΕΝΕ/ΣΟΝ   

 

 
Θέμα: Μέτρα πρόληψησ/προφφλαξησ από την εξάπλωςη του ιοφ #COVID19 
 
Παρακολουκοφμε με μεγάλθ προςοχι τισ προςπάκειεσ του Τπουργείου Τγείασ, του ΕΟΔΤ και τϊν 

λοιπϊν εμπλεκομζνων οργανιςμϊν για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα μζτρα πρόλθψθσ και 

προφφλαξθσ από τθν εξάπλωςθ του ιοφ #COVID19 και ενθμερϊνουμε ςχετικά τα μζλθ μασ.  

 

Θ απόφαςθ για τον περιοριςμό των επιςκζψεων των νοςθλευομζνων αςκενϊν είναι ζνα ςωςτό και 

απαραίτθτο μζτρο που όμωσ δεν αρκεί δεδομζνθσ τθσ ταχείασ μετάδοςθσ τθσ νόςου αλλά και τθσ 

οργάνωςθσ κάκε νοςοκομείου.  

 

1. Ζχουμε δεχκεί παράπονα τθν περαςμζνθ εβδομάδα για τθν επικοινωνία με τθν τθλεφωνικι 

γραμμι κλιςθσ 210-5212-054 του ΕΟΔΤ και από χκεσ και για τθν νζα γραμμι 1135, για τθν 

αναφορά περιςτατικϊν ςτον ΕΟΔΤ. Είναι προφανζσ ότι υπάρχει ανάγκθ για περιςςότερεσ 

τθλεφωνικζσ γραμμζσ και τθλεφωνθτζσ που κα μποροφν να διαχειριςκοφν μεγάλο όγκο 

τθλεφωνθμάτων.  
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Εξ άλλου θ αναμενόμενθ ζξαρςθ τθσ νόςου ςυνεπάγεται πολφ μεγαλφτερο αρικμό ατόμων 

που ανικουν ςτισ ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου, μεταξφ των οποίων και αςκενείσ με καρκίνο και 

επιβιϊςαντεσ, που κα ενδιαφερκοφν να επικοινωνιςουν με τισ υπθρεςίεσ του ΕΟΔΤ. 

2. ε αρκετά νοςοκομεία, π.χ. Νοςοκ. Άγιοσ άββασ, Θεαγζνειο, τα γραφεία ιατρϊν ςτα οποία 

δζχονται αςκενείσ και θ ςυνταγογράφθςθ βρίςκονται ςτον ίδιο όροφο/χϊρο με τουσ 

καλάμουσ νοςθλείασ, με αποτζλεςμα  τθν κακθμερινι πολφωρθ παραμονι ςτο χϊρο 

μεγάλου αρικμοφ εξωτερικϊν αςκενϊν και ςυνοδϊν με ότι ςυνζπειεσ μπορεί να ζχει αυτό 

για τουσ νοςθλευόμενουσ. Σα γραφεία ςυνταγογράφθςθσ μποροφν, προςωρινά ι μόνιμα, να 

μεταφερκοφν ςε άλλο χϊρο των νοςοκομείων,  εκτόσ των ορόφων νοςθλείασ 

3. Εξ όςων γνωρίηουμε μόνον το Γενικό Κρατικό διακζτει ςε κάκε κλίνθ ατομικι φιάλθ με 

απολυμαντικό χεριϊν. Είναι ζνα μζτρο που ςτισ παροφςεσ ςυνκικεσ κα ιταν απαραίτθτο να 

γενικευκεί ςε όλα τα νοςοκομεία. 

4. Κακθμερινι κακαριότθτα καλάμων με πλφςιμο/απολφμανςθ επιφανειϊν (τραπεηάκια, 

καρζκλεσ, κομοδίνα), κάγκελα κρεβατιϊν, ράφια, κουμπιά κλιςθσ νοςθλευτι, τθλεφϊνου, 

κ.ά.) που ςιμερα γίνεται μόνον όταν πάρει εξιτιριο ζνασ αςκενισ και εφόςον δεν ζχει 

εφθμερία το νοςοκομείο. 

5. Οι χϊροι υγιεινισ μεγάλων ογκολογικϊν κλινικϊν νοςοκομείων τθσ Αττικισ δεν διακζτουν 

υγρό κακαριςμοφ χεριϊν και χαρτί/ςυςκευι ςτεγνϊματοσ χεριϊν, αρκετοί δε δεν ζχουν το 

απαιτοφμενο επίπεδο ευταξίασ και κακαριότθτασ. Είναι απαραίτθτο να απομακρυνκεί ο 

άχρθςτοσ εξοπλιςμόσ που αποκθκεφεται ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ, να κακαριςκεί ο χϊροσ, να 

επιςκευαςκοφν χαλαςμζνεσ βρφςεσ και να εξοπλιςκοφν οι χϊροι υγιεινισ των νοςοκομείων 

με ηεςτό νερό, ςαποφνι και χαρτοπετςζτεσ. 

6. Δεν υπάρχει κανόνασ για το ποιοί, που και πότε πρζπει να φζρουν χειρουργικι μάςκα. Θα 

ιταν χριςιμο να τθν φζρουν όςοι εξωτερικοί αςκενείσ και ςυνοδοί επιςκζπτονται τα 

εξωτερικά ιατρεία, ορόφουσ νοςθλείασ και γενικότερα όλουσ του χϊρουσ των Νοςοκομείων. 

7. Οι χϊροι αναμονισ των εξωτερικϊν ιατρείων αρκετϊν νοςοκομείων ςτθν Αττικι δεν 

διακζτουν χϊρουσ όπου οι αςκενείσ μποροφν να αναμζνουν τθ ςειρά τουσ χωρίσ να 

ςυνωςτίηονται, γεγονόσ που ευνοεί τθ μετάδοςθ μικροβίων και του ιοφ. Ασ ςθμειωκεί 

επίςθσ ότι θ μόνθ ενζργεια κακαριότθτασ που γίνεται είναι θ ςάρωςθ των χϊρων με απλι 

ςκοφπα και ςφουγγάριςμα, και όχι όπωσ οι ςθμερινζσ ςυνκικεσ επιβάλλουν με 

πλφςιμο/απολφμανςθ κακιςμάτων, γκιςζ, πόμολων, πορτϊν, τραπεηιϊν, γραφείων ιατρϊν, 

νοςοκομειακοφ εξοπλιςμοφ, κ.α.). Οι διοικιςεισ των νοςοκομείων χρειάηεται να 

δθμιουργιςουν ι να αναηθτιςουν, αν δεν υπάρχουν, πρωτόκολλα κακαριότθτασ 

κοινοχριςτων χϊρων, να βελτιϊςουν τουσ χϊρουσ αναμονισ ϊςτε να μθν  υπάρχει 

ςυνωςτιςμόσ, να μειϊςουν τον χρόνο αναμονισ των αςκενϊν, να φροντίςουν τθν 

απολφμανςθ των χϊρων. 

8. Οι γιατροί και οι νοςθλευτζσ πολλζσ φορζσ, δεν πλζνουν τα χζρια τουσ πριν και μετά τθν 

εξζταςθ του αςκενοφσ, δεν αλλάηουν το χάρτινο κάλυμμα τθσ εξεταςτικισ κλίνθσ. ιμερα τα 

μζτρα αυτά είναι απολφτωσ αναγκαία και πρωτίςτωσ αφοροφν και τθν δικι τουσ υγεία.  
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Πιςτεφουμε ότι οι Ιατρικοί φλλογοι κα φροντίςουν για τθν υπενκφμιςθ των μζτρων και τθ 

τιρθςθ τουσ ανεξάρτθτα από τθ πίεςθ λόγω φόρτου εργαςίασ. 

9. Παρόμοια μζτρα χρειάηεται να λθφκοφν και ςτα φαρμακεία ΕΟΠΤΤ όπου ςυγκεντρϊνεται 

μεγάλοσ αρικμόσ αςκενϊν, ςυνοδϊν και φροντιςτϊν. Χρειάηεται τα γκιςζ όπου ακουμποφν 

πολλοί άνκρωποι να απολυμαίνονται τακτικά ςτθ διάρκεια τθσ εργάςιμθσ θμζρασ, να 

επιτρζπεται θ είςοδοσ μόνον τόςων ατόμων όςων επιτρζπει ο χϊροσ χωρίσ να 

δθμιουργείται ςυνωςτιςμόσ. 

10. Δεδομζνου του φόρτου των νοςοκομείων που είναι κζντρα αναφοράσ, θ ςυμμετοχι των 

ιδιωτικϊν νοςοκομείων που ζχουν τθν δυνατότθτα να εξετάηουν αςκενείσ και κάνουν τον 

διαγνωςτικό ζλεγχο για τον Covid19  κα βοθκιςει τθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ τθσ 

διάγνωςθσ. Όμωσ τα ιδιωτικά νοςοκομεία χρεϊνουν τθν εν λόγω εξζταςθ 290 ευρϊ που δεν 

αποηθμιϊνει ο ΕΟΠΤΤ. Χρειάηεται να βρεκεί τρόποσ αποηθμίωςθσ ϊςτε να ςυμμετζχει 

μεγαλφτεροσ αρικμόσ νοςοκομείων ςτα κζντρα αναφοράσ. 

 

Mε τθν ευκαιρία αυτι ςασ ενθμερϊνουμε ότι ιδθ οι επιςτθμονικζσ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ 

κοινοποιείται θ παροφςα και θ ΕΛΛΟΚ ςυνεργάηονται μαηί με επιςτιμονεσ από όλουσ τουσ χϊρουσ, 

εδϊ και ζνα χρόνο, ςτθν πλατφόρμα Αll.Can Greece με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςπατάλθσ 

πόρων και τθσ αναποτελεςματικότθτασ τθσ φροντίδασ του καρκίνου βελτιϊνοντασ τισ εκβάςεισ των 

αςκενϊν, πάντα με γνϊμονα αυτά που είναι ςθμαντικά για τουσ αςκενείσ. 

 

Κφριε Τφυπουργζ, κφριε Πρόεδρε, κελιςαμε με τθν επιςτολι μασ να ςυμβάλλουμε ςτθν 

επιςιμανςθ απλϊν μζτρων χωρίσ ι με μικρό αναλογικά κόςτοσ, που μποροφν να μειϊςουν 

ςθμαντικά τθν ζκκεςθ ςε μόλυνςθ  πολιτϊν και ειδικότερα αςκενϊν με καρκίνο ςε κεραπεία, 

επιβιωςάντων και ςυγγενϊν.  

 

Είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ για διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ μόλυνςθσ με 

COVID19 και τθν κατ’ οίκον φροντίδα αςκενϊν, ςτουσ 39 ςυλλόγουσ αςκενϊν με καρκίνο, μζλθ τθσ 

ΕΛΛΟΚ ςε όλθ τθν Ελλάδα και κακϊσ και τθν αναφορά απλϊν πρακτικϊν αλλά ουςιαςτικϊν τρόπων 

με τουσ οποίουσ μποροφμε να μειϊςουμε τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο αςκενϊν, πολιτϊν και 

επαγγελματιϊν υγείασ. 

 

 

Με εκτίμθςθ, 

Καίτη Αποστολίδου 

Καίτθ Αποςτολίδου 

Πρόεδροσ Δ 

 


