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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ 

COVID19 
 
Σύμφωνα με τις πρόσφατες Οδηγίες ΕΟΔΥ 11ος/2020 
 

Εκ μέρους του Τμήματος Ερυθροκυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών  
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας 

 
΄Ερση Βοσκαρίδου, Παγώνα Φλεβάρη, Mαρία Δημοπούλου, Δέσποινα Παντελίδου, 
Βαρβάρα Ντούνα, Ιωάννης Παπασωτηρίου. 
 
 

Λόγω του συνεχιζόμενου κύματος της πανδημίας της COVID-19 και για την 
πρόληψη της διασποράς του ιού εντός των Μονάδων Νοσηλευόμενων-
Μεταγγιζόμενων Πασχόντων από Αιμοσφαιρινοπάθειες, το Τμήμα 
Ερυθροκυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών της Ελληνικής Αιματολογικής 
Εταιρείας, προτείνει την εφαρμογή των  ακόλουθων μέτρων: 

 

• Σε περιπτώσεις τηλεφωνικής αναφοράς εκδήλωσης ήπιων 
συμπτωμάτων, σύσταση για παραμονή κατ’ οίκον επί δέκα (10) ημέρες.  Όταν 
συμπληρωθούν τρεις (3) ημέρες πλήρους ύφεσης των συμπτωμάτων, ο 
ασθενής μπορεί να προσέλθει στη Μονάδα. Επί επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων παραπομπή στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου 
παρακολούθησής τους ή στο Νοσοκομείο που εφημερεύει με την οδηγία να 
ενημερώνεται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό άμεσα κατά την 
προσέλευσή τους ότι ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου και έχουν ύποπτη 
συμπτωματολογία για λοίμωξη COVID-19. 
 

• Σε περιπτώσεις τηλεφωνικής αναφοράς άμεσης επαφής με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύσταση παραμονής κατ’ οίκον για 14 τουλάχιστον 
ημέρες, από την τελευταία τους επαφή. Επί εκδήλωσης συμπτωμάτων, 
παραπομπή στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου παρακολούθησής τους 
ή στο Νοσοκομείο που εφημερεύει με την οδηγία να ενημερώνεται το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό άμεσα κατά την προσέλευσή τους ότι ανήκουν 
σε ομάδα υψηλού κινδύνου και έχουν ύποπτη συμπτωματολογία για λοίμωξη 
COVID-19. 

• Απαγορεύεται η είσοδος συνοδών προσώπων στις Μονάδες. 

• Κατά την προσέλευση στη Μονάδα: Πριν εισέλθουν οι πάσχοντες εντός της 
Μονάδας γίνεται θερμομέτρηση και λήψη ιστορικού, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ.  

- Σε περιπτώσεις παρουσίας έστω και δεκατικής πυρετικής κίνησης, 
παραπομπή  στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου για αξιολόγηση, με 
όποιο μέσο μεταφοράς έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Εάν κριθεί αναγκαίο 
διενεργείται test COVID. 

 
 

 

 



 

 
 

- Εάν στο ιστορικό αναφερθεί 15ημερη παραμονή εκτός μόνιμης κατοικίας και 
κυρίως σε περιοχή υψηλού κινδύνου, παραπέμπεται, με όποιο μέσο 
μεταφοράς έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο Εξωτερικό Ιατρείο, για test COVID, 
χωρίς να εισέλθει στη Μονάδα. 
 
- Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό και ο ασθενής ασυμπτωματικόςθα πρέπει 
να παραμένει κατ’ οίκον επί 14 ημέρες και στη συνέχεια να υποβληθεί σε νέο 
test COVID. Επί αρνητικού test επανέρχεται στη Μονάδα. Επί θετικού test 
συνεχίζει την παραμονή κατ’ οίκον για επιπλέον 7 ημέρες, δηλαδή συνολικά 20 
ημέρες. Αν το test παραμένει θετικό πέραν των 20 ημερών επανέρχεται στη 
Μονάδα. 
 
- Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό και ο ασθενής παρουσιάζει ήπια 
συμπτωματολογία παραμένει κατ’ οίκον επί 14 ημέρες και μετά υποβάλλεται 
σε νέο test COVID, αφού έχουν προηγηθεί 3 ημέρες χωρίς συμπτώματα. Επί 
θετικού test συνεχίζει να παραμένει κατ’ οίκον για  επιπλέον 7 ημέρες, δηλαδή 
συνολικά 20 ημέρες. Αν το test παραμένει θετικό πέραν των 20 ημερών 
επανέρχεται στη Μονάδα. 
 
Επεξήγηση: Κάνει το 2ο test μετά 14 ημέρες παραμονής του κατ’ οίκον. Εάν 
είναι θετικό παραμένει άλλες 7 ημέρες, συνολικά 20 ημέρες. Μετά τις 20 ημέρες 
έρχεται στη Μονάδα για μετάγγιση χωρίς νέο test. Θεωρείται ότι δεν μεταδίδει. 

 
- Από τα ανωτέρω εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο πάσχων 
ευρίσκεται θετικός και κρίνεται απαραίτητο να μεταγγισθεί. Στην περίπτωση 
αυτή παραπέμπεται στο Εξωτερικό Ιατρείο για εισαγωγή και μετάγγιση εντός 
του Νοσοκομείου στους ειδικούς θαλάμους για αντιμετώπιση ασθενών με 
λοίμωξη COVID-19. 
 
Επεξήγηση: Εάν ένας πάσχων ασυμπτωματικός ή με ήπια συμπτώματα 
πρέπει να μεταγγιστεί κατά το διάστημα της «καραντίνας» του, δηλαδή, στο 
διάστημα των 14 ή 20 ημερών, θα γίνει εισαγωγή και θα μεταγγιστεί σε ειδικό 
θάλαμο στο Νοσοκομείο. Όταν περάσουν οι 20 ημέρες θα μεταγγιστεί στη 
Μονάδα του άσχετα εάν είναι αρνητικός ή παραμένει θετικός. 

 

• Στη Μονάδα: Λήψη ζωτικών σημείων σε όλους τους πάσχοντες. 

• Εάν κατά την παραμονή στη Μονάδα αναφερθεί συμπτωματολογία (πυρετός στα 
προηγούμενα 24ωρα, βήχας κλπ), ο ασθενής απομονώνεται και παραπέμπεται 
στα Εξωτερικά Ιατρεία με ασθενοφόρο, σε περίπτωση που δεν στεγάζεται η 
Μονάδα εντός  του κυρίως κτιρίου. Ενημερώνεται το πλήρωμα του ασθενοφόρου 
και το προσωπικό των Εξωτερικών Ιατρείων για το περιστατικό, ώστε να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα. 

• Προτείνεται χώρος απομόνωσης εντός της Μονάδας μέχρι τη μεταφορά των ως 
άνω περιστατικών. 

• Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα rapid tests μπορούν να διενεργούνται προ της 
μετάγγισης. Δεν συνιστάται από τους λοιμωξιολόγους μοριακός έλεγχος, ως 
ρουτίνα, πριν από κάθε μετάγγιση.  

• Αυστηρή εφαρμογή των γενικών μέτρων προφύλαξης και πρόληψης της 
διασποράς. 

- Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μεταγγιζόμενων τουλάχιστον 1,5 μέτρο. 
- Εφαρμογή χειρουργικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στη 

Μονάδα. 



 

- Αντισηπτικά εντός των θαλάμων και συχνή απολύμανση χεριών. 
- Φυσικός αερισμός των χώρων παραμονής ακόμη και με λειτουργία air-

condition. 

• Αυστηρή τήρηση προφυλακτικών μέτρων από το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό. 

 
Βαριά νόσηση και νοσηλεία πασχόντων από λοίμωξη COVID-19 

• Σε πάσχοντες με σοβαρή νόσο και νοσηλεία, μετά το εξιτήριο θα ακολουθηθούν 
οι σχετικές οδηγίες των λοιμωξιολόγων. 

 
Μέτρα για χρονίως παρακολουθούμενους πάσχοντες από 
Αιμοσφαιρινοπάθειες 

• Απαγορεύεται η είσοδος συνοδών προσώπων κατά την προσέλευσή τους στις 
Μονάδες. 

• Προσέλευση μόνο κατόπιν ραντεβού προς αποφυγή συνωστισμού και με 
αυστηρή εφαρμογή των παραπάνω προτεινόμενων μέτρων. 

• Εφαρμογή άυλης συνταγογράφισης για φάρμακα και εξετάσεις. 

• Τηλεφωνική επικοινωνία για αποτελέσματα εξετάσεων ασθενών χρόνιας 
παρακολούθησης. 

• Για επείγουσες περιπτώσεις ακολουθούνται όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα 
μέτρα. 

 


