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Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2020 

 

Αγαπητές και Αγαπητοί συμπολίτες μας, 

 

Καθώς διανύουμε μία ακόμη εβδομάδα καραντίνας τα δείγματα υποχώρησης της 

επιδημίας στη χώρα μας είναι πλέον ορατά. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην προσπάθεια 

όλων μας να μείνουμε σπίτι και θα διασφαλιστεί μόνον εφόσον συνεχώς παραμένουμε 

προσηλωμένοι στις οδηγίες των ειδικών. Μαζί όμως με μας μένουν σπίτι και οι χρόνιες 

παθήσεις οι οποίες κινδυνεύουν πλέον να μετατραπούν σε οξείες λόγω πλημμελούς 

ιατρικής παρακολούθησης. Επίσης οι προληπτικές επισκέψεις-εξετάσεις πρέπει να 

αρχίσουν να επαναπρογραμματίζονται. 

 

Για τους ίδιους λόγους σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

τονίζει την ανάγκη επιστροφής στην κανονικότητα λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων- 

εργαστηρίων και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι έχει 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλες οι ιδιωτικές μονάδες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας της πόλης μας να διαθέτουν τον απαραίτητο εκείνο εξοπλισμό σε μέσα 

ατομικής προστασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους. Όλοι οι γιατροί 

έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για τη εφαρμογή μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού 

μεταξύ ασθενών εναρμονισμένες με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Σε ότι αφορά την ασφαλή παραμονή σας στα ιατρεία αλλά και στα εργαστήρια συστήνουμε 

κατά την επίσκεψή σας στα ιατρεία τη χρήση μάσκας προσώπου την οποία πρέπει να 

φοράτε σε όλη την παραμονή σας σε αυτά. Οι ειδικές μάσκες με φίλτρο (FFP2 & FFP3) 

πρέπει να αποφεύγονται από τους ασθενείς και η χρήση τους αφορά μόνο το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό καθώς μπορεί να συμβάλλουν στη διασπορά του ιού. 

 

Σας υπενθυμίζουμε να ενημερώνετε απαραιτήτως τον γιατρό πριν να προσέλθετε στο 

ιατρείο ή στο εργαστήριο εάν εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας έχει πυρετό, 

βήχα, καταβολή, πόνους στους μυς κ.λ.π., συμπτώματα, που θα μπορούσαν να 

υποκρύπτουν λοίμωξη από κορωνοϊό. Οι γιατροί έχουν λάβει εντολές συγκεκριμένες ώστε 

τα ραντεβού να προγραμματίζονται με τρόπο αποφυγής συγχρωτισμού ασθενών στους 

χώρους αναμονής των ιατρείων-εργαστηρίων. 

http://www.isth.gr/


 

Θέλουμε να επισημάνουμε όμως πως η συμβολή σας στην προσπάθεια αυτή είναι 

σημαντική. Η καθυστέρηση προσέλευσης σας από την προκαθορισμένη ώρα μπορεί να 

διασαλεύσει την προσπάθεια αποφυγής συγχρωτισμού. Τέλος η επίσκεψη στο γιατρό θα 

πρέπει να γίνεται μόνο από τον ασθενή και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, 

παιδιά, ΑΜΕΑ, άτομα που χρήζουν βοήθειας ετέρου προσώπου) επιτρέπεται ένας 

συνοδός ανά ασθενή ο οποίος και αυτός θα πρέπει να φοράει μάσκα προσώπου καθ’ όλη 

την διάρκεια παραμονής στο Ιατρείο-Εργαστήριο. 

 

Στο χέρι μας είναι να συμβάλλουμε λοιπόν όλοι μαζί στην αποφυγή διάδοσης του ιού 

χωρίς όμως η προσπάθεια αυτή να μετατρέπεται σε πλημμελή παρακολούθηση της υγείας 

μας. 

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Νίτσας Νικόλαος 

Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Η  Γεν. Γραμματέας 

 

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία 

Βιοπαθολόγος 


