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Αρ. Πρωτ. 71/20                                             Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2020 

 
 
Αγαπητά Μέλη της ΕΑΕΙΒΕ, 
 

Στη δύσκολη εποχή διαχείρισης της πανδημίας του νέου κορωνοϊoύ (Covid-19) ο κάθε 

Επαγγελματίας Υγείας (ΕΥ) καλείται να επιτελέσει το χρέος του απέναντι στους 

ασθενείς του και ταυτόχρονα να προστατευθεί ο ίδιος με όσα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ) διαθέτει το Νοσοκομείο και η Νοσηλευτική Δομή στην οποία 

εργάζεται, αλλά και με την τήρηση βασικών κανόνων διαχείρισης υπό διερεύνηση, 

ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος. 
 

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του ΕΟΔΥ και της Πολιτείας (αρχικά για την 

Αντιμετώπιση της Επιδημίας και σήμερα για την Απόκριση στην Πανδημία Covid-19), 

όλα τα Νοσοκομεία και οι Νοσηλευτικές Δομές στην χώρα ακολουθούν Σχέδια, που 

συντάσσονται από τις Διοικήσεις, τις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) 

και τις Ομάδες Συντονισμού και βασίζονται υποχρεωτικά σε πρότυπα του ΕΟΔΥ και 

των αντίστοιχων ΥΠΕ.  
 

Στα Σχέδια αυτά των Νοσοκομείων και στα σχετικά με αυτά διακινούμενα έγγραφα 

περιλαμβάνονται υποχρεωτικά (μεταξύ άλλων): Οδηγίες Διαλογής και Προδιαλογής 

στις Πύλες του Νοσοκομείου και του ΤΕΠ, Οδηγίες Χρήσης, Ένδυσης και Αφαίρεσης 

των ΜΑΠ, Οδηγίες και τρόποι Εκπαίδευσης του συνόλου των Επαγγελματιών Υγείας 

με κάθε δυνατό τρόπο (έγγραφα ΕΝΛ/Διοίκησης προς Διευθυντές και Προισταμένους 

Υπηρεσιών, επιτόπιες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις της ΕΝΛ σε Κλινικές 

και Τμήματα, επισκέψεις Αναισθησιολόγων και Εντατικολόγων σε ειδικά σχεδιασμένους 

χώρους του Νοσοκομείου, ηλεκτρονική αλληλογραφία,  ενδεικτικά videos εκπαιδεύσεων 

για την χρήση των ΜΑΠ, συναντήσεις της Διοίκησης και της Ομάδας Συντονισμού 

ενημερωτικού χαρακτήρα με Γιατρούς, Διευθυντές, Διευθυντές Τομέων/Υπηρεσιών, σε 

χώρους του Νοσοκομείου με τήρηση όλων των προφυλάξεων, κλπ.), Οδηγίες χρήσης 

ΜΑΠ υπό συνθήκες έλλειψης αυτών, Οδηγίες για λήψη διαγνωστικού δείγματος, 

Οδηγίες ιχνηλάτησης προσωπικού με έκθεση σε ύποπτο/επιβεβαιωμένο κρούσμα, 

Οδηγίες επιδημιολογικής επιτήρησης, κλπ.  
 

Στην παρούσα φάση της πανδημίας Covid-19 (διαφορετική από την αρχική φάση της 

επιδημίας), κάθε Νοσοκομείο λαμβάνει και υλοποιεί αποφάσεις σχετικές με 

εξειδικευμένα και, αρκετές φορές, επώδυνα μέτρα και σχεδιασμούς όπως: καθορισμό 

Κλινικών, Τμημάτων, Πτέρυγας για τη νοσηλεία κρουσμάτων Covid-19 με 

προκαθορισμένη Ομάδα Γιατρών και Νοσηλευτών, μετακινήσεις 

Ιατρικού/Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ενοποίηση κατά περίπτωση Κλινικών, 

προσαρμογή προγραμμάτων εφημεριών των Κλινικών, συνέχιση εκπαίδευσης 

Γιατρών και Νοσηλευτών διαφόρων ειδικοτήτων στη χρήση ΜΑΠ και στις διαδικασίες, 

τεχνικού τύπου εργασίες στους χώρους του Νοσοκομείου, διαχείριση των ΜΑΠ με 

κριτήρια προτεραιότητας βάσει Οδηγιών ΕΟΔΥ και ΠΟΥ, επικοινωνία της Διοίκησης, 

της Ομάδας Συντονισμού για τον Covid-19, της ΕΝΛ και της Ιατρικής Υπηρεσίας με 

Διευθυντές Κλινικών/Υπηρεσιών, με Νοσηλευτική Υπηρεσία, με Τεχνική και 

Διοικητική Υπηρεσία και με την υποχρέωση/αρμοδιότητα για ενημέρωση όλων των 
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ΕΥ του Τομέα ευθύνης καθενός από τους παραπάνω κατά τη διάρκεια των καθημερινών 

συναντήσεων των Κλινικών/Τμημάτων. 
 

Στην εξαιρετικά επείγουσα και έκτακτη χρονική συγκυρία της πανδημίας, η ΕΑΕΙΒΕ 

καλεί τα μέλη της να παρακολουθούν και να ακολουθούν τις (ταχύτατα 

εξελισσόμενες) Οδηγίες του ΕΟΔΥ (και του ΠΟΥ), να διατηρήσουν την ψυχραιμία και 

την επαγγλεματική ετοιμότητά τους, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και 

ενημέρωση με τις κατά τόπους Ομάδες Συντονισμού και ΕΝΛ των Νοσοκομείων 
ώστε να αποφεύγονται αποτυχημένες και επικίνδυνες (κάποιες φορές) ΄΄πατέντες΄΄ 

ΜΑΠ, να ζητούν διευκρυνίσεις για ό,τι τους προβληματίζει, να επισκέπτονται συχνά την 

ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ με την ίδια συχνότητα που επισκέπτονται άλλες επιστημονικές 

διευθύνσεις (Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Εντατικής 

Θεραπείας, ESICM, ESA, Surviving Sepsis Campaign, Ιατρικοί Σύλλογοι, κλπ.), καθώς 

η κάθε χώρα και το κάθε Νοσοκομείο διαχειρίζεται με το δικό της τρόπο την 

πανδημία (ακολουθώντας διεθνείς επιστημονικές και πολιτειακού χαρακτήρα οδηγίες). 

 

Αν δεν έχετε λάβει γνώση για τα παραπάνω από τους Διευθυντές σας ή/και τα 

αντίστοιχα θεσμικά όργανα του Νοσοκομείου σας, ή/και δεν έχετε εκπαιδευτεί 

κατάλληλα, ζητήστε να το κάνετε άμεσα σε συνεργασία με την Ομάδα Συντονισμού 

και την ΕΝΛ του Νοσοκομείου/Κλινικής σας.   
 

Αγαπητά Μέλη και Συνάδελφοι της ΕΑΕΙΒΕ,  
 

σε κάθε περίπτωση, οι Γιατροί της Αναισθησιολογίας και της Εντατικής Θεραπείας 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των περιστατικών Covid-19 
(ύποπτων/επιβεβαιωμένων) είναι όλοι πολύτιμοι από το πόστο εργασίας που 

υπηρετούν, δηλαδή αυτό των Νοσηλευτικών Δομών της Βόρειας Ελλάδας, που 

βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση λόγω της έλλειψης ΜΑΠ, του ανεπαρκούς για την 

πανδημία εξοπλισμού, των μη λειτουργούντων (ακόμη) κλινών ΜΕΘ, του μειωμένου για 

την πανδημία αριθμού Γιατρών των παραπάνω ειδικοτήτων, της απροθυμίας νέων 

Γιατρών να ενταχθούν στο ΕΣΥ, κλπ.   
 

Στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΙΒΕ (και στο παρόν mail ως επισυναπτόμενο αρχείο) θα βρείτε 

χρήσιμα links για ιστότοπους, που ούτως ή άλλως επισκέπτεστε συχνά οι περισσότεροι 

από εσάς.  
 

Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια σε όλους 

 
           Με εκτίμηση 

           H Πρόεδρος                                                                          Η   Γ. Γραμματέας     

                                 
        Θεοδώρα Αστέρη                                      Κωστούλα Αρβανίτη  
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