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Στην παρούσα φάση σημαντικός αριθμός ασθενών με αιματολογικό νόσημα 
προσβάλλονται από τον ιό SARS-COV-2 και διαγιγνώσκονται είτε στο πλαίσιο 
διερεύνησης συμπτωμάτων ή διενέργειας ελέγχου ρουτίνας. Σε αρκετές περιπτώσεις η 
θετική PCR για τον ιό SARS-COV-2 δεν συνοδεύεται από συμπτώματα ή σημεία ή 
εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με την νόσο COVID-19 και επομένως δεν 
χορηγείται θεραπεία ειδική για την νόσο COVID-19. 
 
Όλοι οι ασθενείς με πρόσφατη θετική PCR για τον ιό SARS-COV-2, νοσηλεύονται 
κατ’ αρχήν στην Κλινική COVID, εάν η κατάστασή τους απαιτεί παραμονή στο 
Νοσοκομείο.  
 
Μετά την πάροδο 10 ημερών από την πρώτη θετική PCR και εφόσον δεν έχουν 
συμπτώματα σχετιζόμενα με την COVID-19 και έχουν αρνητικό rapid test, οι ασθενείς 
αυτοί θεωρούνται εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου για μετάδοση, ακόμα και εάν η PCR 
παραμένει θετική και επομένως δύνανται να νοσηλεύονται ή να υποβάλλονται σε 
θεραπεία ημέρας σε ειδικό θάλαμο της Αιματολογικής Κλινικής για SARS-COV-2 
θετικούς ασθενείς.  
 
Για την είσοδο στον ανωτέρω θάλαμο, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό αρκεί 
να χρησιμοποιεί μάσκα, γάντια, ποδονάρια και χειρουργική ποδιά μιας χρήσης, τα 
οποία απορρίπτονται, μετά το πέρας της εργασίας τους, στον κάδο απορριμμάτων που 
βρίσκεται πριν από την έξοδο του θαλάμου, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της 
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.  
 
Οι αιματολογικοί ασθενείς με εμμένουσα θετική PCR και συμπτώματα τα οποία δεν 
μπορεί να αποκλειστεί ότι σχετίζονται με την COVID-19 λοίμωξη, παραμένουν 
νοσηλευόμενοι στην Κλινική COVID με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων 
μέτρων προφύλαξης για μετάδοση του ιού. 
 
 



ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ 
 
Γενικά ισχύουν οι κανόνες που προβλέπονται στο ΦΕΚ 3004 (14/06/2022) 
Επισημαίνεται ότι: 

- Σε θαλάμους που νοσηλεύονται SARS-COV-2 θετικοί ασθενείς, δεν 
επιτρέπεται παρουσία συνοδών ή επισκεπτηρίου. 

 
Στους υπόλοιπους θαλάμους των Αιματολογικών Τμημάτων: 

- Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο. 
- Για όσους ασθενείς έχουν ανάγκη φροντίδας, είναι δυνατή η παραμονή ενός (1) 

συνοδού με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει αρνητικό rapid test εντός 
48ώρου ή αρνητική PCR εντός των προηγούμενων 72 ωρών. 

 
Η τήρηση των μέτρων είναι αναγκαία για την προστασία των ασθενών και την κατά το 
δυνατόν μείωση της διασποράς του ιού. 
 
 


