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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πάτρα, 12.03.2020

Χρήση υπηρεσιών των ιατρείων της Πάτρας από τους ασφαλισμένους των
Ταμείων-μελών της ΟΑΤΥΕ (ΤΥΠΕΤ-ΑΤΠΣΥΤΕ-ΕΔΟΕΑΠ) έναντι του νέου Κορωνοϊού
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Λόγω της εξάπλωσης του νέου Κορωνοϊού στη χώρα μας και των έκτακτων μέτρων που
λαμβάνονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις τελευταίες Οδηγίες που εξέδωσε ο
ΕΟΔΥ και οι οποίες αναγράφονται ακολούθως, σε περίπτωση συμπτωμάτων που εμπίπτουν στις
αναγραφόμενες κατηγορίες, σας παρακαλούμε να ενημερώνετε τις ιατρικές μας υπηρεσίες στο
Πολυϊατρείο της Πάτρας τηλεφωνικά (2610 242780 & -781) και να αποφεύγετε την αυτοπρόσωπη
προσέλευση σε αυτό.
Οδηγίες ΕΟΔΥ 11.03.2020
Ορισμός Κρούσματος – Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2
Ο παρακάτω ορισμός έχει συνταχθεί με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και
αφορά τόσο στην ανίχνευση των κρουσμάτων με υποψία λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό
SARS-CoV-2, όσο και στη δήλωσή τους στον ΕΟΔΥ. Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία
εξελίσσεται, ο ορισμός κρούσματος ενδέχεται να τροποποιηθεί.
Ύποπτο κρούσμα
1. Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, πυρετός και
τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, δύσπνοια) ΚΑΙ χωρίς άλλη
αιτιολογία που να εξηγεί πλήρως την κλινική εικόνα ΚΑΙ με ιστορικό ταξιδιού ή
διαμονής σε χώρα/περιοχή, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κατάλογο του ΕΟΔΥ1,
εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων
ή
2. Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία νόσο του αναπνευστικού ΚΑΙ ιστορικό στενής
επαφής2 με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19 εντός των τελευταίων 14
ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων
ή
3. Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (Severe Acute Respiratory Illness) η
οποία απαιτεί νοσηλεία και για την οποία δεν έχει τεκμηριωθεί άλλη αιτιολογία
ή
4. Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, πυρετός και
τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, δύσπνοια) που διαμένει ή
επισκέφτηκε τις ακόλουθες περιοχές: Π.Ε. Ηλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ζακύνθου.
Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για το
νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.
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Πιθανό κρούσμα
Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για τον νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2:
 Αδιευκρίνιστο ή


Θετικό, αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά ιούς που ανήκουν στην
οικογένεια των κορωνοϊών και όχι ειδικά τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα
Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2,
ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων.
Κάθε ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα πρέπει να δηλώνεται ΑΜΕΣΑ
ΕΟΔΥ μέσω του «Δελτίου Δήλωσης Κρούσματος από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2».
Σημείωση:
1
Επικαιροποιημένος
κατάλογος
του
ΕΟΔΥ,
διαθέσιμος
https://eody.gov.gr/sars-cov-2-epireazomenes-perioxes/
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στον

στον

σύνδεσμο:

Ως «στενή επαφή» ορίζεται:
o Άτομο με διαμονή στην ίδια οικία με ασθενή με COVID-19
o Άτομο με άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία)
o Άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19
o Άτομο με επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση <2
μέτρα και για >15 λεπτά
o Παραμονή σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο
αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) σε απόσταση <2 μέτρα και για >15 λεπτά
o Επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε φροντίδα υγείας ή
εργαζόμενος που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενή με COVID-19 χωρίς τη λήψη
ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας
o Συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν εντός απόστασης δύο
σειρών θέσεων (προ κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με COVID-19, άτομα
που ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή, και μέλη του πληρώματος που
εξυπηρέτησαν το συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο
ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς
εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να συνεπάγονται περισσότερο
εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα του
αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν
στενές επαφές).

Συνάδελφοι,
Προκειμένου να προφυλάξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ατομική και τη δημόσια
υγεία, η προσωπική ευθύνη, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτελούν πρωτεύοντα
εργαλεία. Ακολουθώντας τις οδηγίες που ανακοινώνουν τα Ταμεία μας, σύμφωνα με τα ήδη
ληφθέντα μέτρα και κάθε προσεχή επικαιροποίησή τους, βοηθάτε τις υπηρεσίες μας να
ανταποκριθούν άρτια στη σωστή εξυπηρέτηση και την καθοδήγησή σας αλλά και στην
αποφυγή πιθανής διασποράς του ιού σε περίπτωση θετικής ταυτοποίησης ύποπτου
κρούσματος.
Τα Ταμεία και η Ομοσπονδία μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα τρέχοντα γεγονότα που
μας αφορούν όλους, βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και συμμορφώνονται στις εκάστοτε
οδηγίες των αρμόδιων θεσμικών φορέων της χώρας. Για όποιες τυχόν μεταβολές ή
διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας των δομών μας, θα ενημερώνεστε άμεσα με νέες
Ανακοινώσεις.
Για το ΔΣ της ΟΑΤΥΕ
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Γιαμπουράς
Χρήστος Ασπιώτης
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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