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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία επισκεπτηρίου»
ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ’ αρ. πρωτ. Οικ.60239/01-10-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με θέμα «Οδηγίες προς τα Νοσοκομεία σε εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4441 Β΄).

Α). ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η Ιατρική Ενημέρωση θα πραγματοποιείται αυστηρά από τις 13.00 – 15.00 μ.μ.
( ένα άτομο ανά ασθενή με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω βάση της
ΚΥΑ) .
Β). ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Υ.Α.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4441 Β΄),
που αφορά το επισκεπτήριο στους νοσηλευόμενους ασθενείς του Νοσοκομείου θα
γίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες αναγράφονται στην ΚΥΑ :
1. Το επισκεπτήριο περιορίζεται σε ένα (1) άτομο ανά ασθενή. Οι Διοικήσεις των
Νοσοκομείων, μέσω των διευθυντών των κλινικών οφείλουν να εκδίδουν κάρτα εισόδου στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο συνοδού και ασθενούς, η ημερομηνία έκδοσης της κάρτας, το τμήμα / κλινική και ο θάλαμος νοσηλείας του ασθενούς. Η έγκριση της κάρτας εφόσον απαιτείται η παρουσία συνοδού δίνεται από
τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς. Προτείνεται η κάρτα να φέρει τόσο την υπογραφή του/της θεράποντα ιατρού όσο και του/της προϊσταμένου/ης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ο έλεγχος να γίνεται στην πύλη εισόδου του νοσοκομείου από το Τμήμα Επιστασίας και κατά την είσοδο στο τμήμα από τον/την Προϊστάμενο/νη . Η κάρτα μετά
το πέρας της νοσηλείας να επιστρέφεται στον/στην Προϊστάμενο/νη του Τμήματος
προς καταστροφή.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που έχουν συμπτώματα συμβατά με
λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (όπως πυρετός, βήχας, αναπνευστική δύσπνοια).
3. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να φορούν μάσκα προστασίας καθ όλη τη διάρκεια
της παραμονής τους στο νοσοκομείο.
4. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλους τους κανόνες ατομικής προστασίας και υγιεινής (υγιεινή χεριών, τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής, κανόνες τήρησης αποστάσεων).
5. Ο συνοδός νοσηλευομένου ασθενή που είναι πλήρως εμβολιασμένος ή νοσήσαντας
το τελευταίο εξάμηνο υπόκειται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγόνων δοκιμασιών (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την είσοδο του στο νοσοκομείο.

6. Ο συνοδός νοσηλευομένου ασθενή που είναι μη εμβολιασμένος ή μη νοσήσαντας
υπόκειται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR εντός 48 ωρών πριν την είσοδο
του στο νοσοκομείο.
Ο έλεγχος γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Επιστασίας ως υπεύθυνο για την
ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών και των νοσηλευομένων στο νοσοκομείο.
Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων (συνοδών ασθενών στα ΤΕΙ και στα
Απογευματινά Ιατρεία, καθώς και συνοδών νοσηλευόμενων ασθενών στα ιατρικά
τμήματα του νοσοκομείου) επιβεβαιώνονται πριν την είσοδο στο χώρο του νοσοκομείου μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021.
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