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Εισαγωγή  

Είναι γεγονός ότι ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 αποτελεί μια πρόκληση για τα συστήματα υγείας. Η 

έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων κρουσμάτων για λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό και η άμεση εφαρμογή των 

ενδεδειγμένων προφυλάξεων είναι κρίσιμες για την πρόληψη και έλεγχο της διασποράς του ιού στους 

χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Το παρόν εγχειρίδιο (που ακολουθεί τις προτεινόμενες διαδικασίες από τον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας) στοχεύει στην υποστήριξη του έργου των ιδιωτών γιατρών της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στη διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 (υπόπτων και επιβεβαιωμένων) στην 

ΠΦΥ και στην προσπάθεια συντονισμένης ενσωμάτωσής τους στην εθνική απόκριση στην πανδημία. 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η πλειοψηφία των πολιτών δεν είναι εγγεγραμμένοι σε 

οικογενειακό γιατρό του Δημόσιου συστήματος υγείας. 

 

Με τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών που ακολουθούν επιτυγχάνεται: 

 Ο περιορισμός της διασποράς της νόσου στην κοινότητα. 

 Η ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε πολίτες και υγειονομικό προσωπικό. 

 Η αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που δεν χρήζουν 

περαιτέρω νοσηλείας. 

 Η αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας στην ΠΦΥ και η αποσυμφόρηση της δευτεροβάθμιας 

περίθαλψης.  

 Η διατήρηση της τακτικής φροντίδας για χρόνια νοσήματα και για πρόληψη 

 

Περιορισμός της εισαγωγής, διασποράς και έκθεσης στο νέο 

κορωνοϊό COVID-19 στην ΠΦΥ 

Στα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται περιλαμβάνονται: μέτρα πριν από την έλευση του ασθενή στο 

ιατρείο της ΠΦΥ, κατά την είσοδο του σε αυτό, καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής του έως και τον 

καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προστασία των ατόμων 

που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη 

COVID-19 (π.χ. ηλικιωμένα άτομα και υποκείμενα νοσήματα), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού. 

  



 

 

Από απόσταση, εικονική φροντίδα 

Όλοι οι γιατροί στην ΠΦΥ ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ένα σύστημα για εικονική ή 

τηλεφωνική συμβουλευτική ως την επιλογή εκλογής, όταν και όπου αυτή είναι εφικτή. 

Όταν είναι δυνατόν, οι γιατροί στην ΠΦΥ θα πρέπει να διερευνούν μέσω τηλεφώνου, βιντεοκλήσης ή 

και ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων το εάν η εικονική ή τηλεφωνική συμβουλευτική είναι αρκετή ή 

εάν η επίσκεψη με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη ή, και περισσότερο κατάλληλη. Ο σκοπός είναι 

η υποστήριξη της φυσικής αποστασιοποίησης και η ελαχιστοποίηση της επαφής ατόμων που ενδέχεται 

να έχουν COVID-19 με τις δομές υγειονομικής περίθαλψης. 

Όλοι οι γιατροί της ΠΦΥ πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για παροχή φροντίδας από 

απόσταση. Ο γιατρός της ΠΦΥ δυνατόν να διεκπεραιώνει την τακτική περιοδική συνταγογράφηση 

φαρμάκων ή εργαστηριακών εξετάσεων στο πλαίσιο της παρακολούθησης ασθενών με χρόνια 

νοσήματα ή, και του τακτικού προληπτικού ελέγχου, αξιοποιώντας την  εφαρμογή της άυλης 

συνταγογράφησης. 
 

Επίσκεψη με φυσική παρουσία 

Ορισμένοι ασθενείς ή καταστάσεις απαιτούν επίσκεψη με φυσική παρουσία. Σε αυτές περιλαμβάνεται 

και η χορήγηση εμβολίων για βρέφη, παιδιά και ηλικιωμένους.  

Οι γιατροί της ΠΦΥ καλούνται βάση της κλινικής κρίσης τους να αξιολογούν εάν η επίσκεψη με φυσική 

παρουσία είναι απαραίτητη. 

Οι γιατροί της ΠΦΥ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παρέχουν μέρος της φροντίδας από 

απόσταση (μέσω τηλεφώνου, video-κλήσης), ακόμη και αν απαιτείται επίσκεψη με φυσική παρουσία, 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η χρονική διάρκεια της επαφής με φυσική παρουσία. 

Όλοι οι ασθενείς, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζουν ή όχι ύποπτα συμπτώματα πρέπει να φορούν 

μάσκα και να εφαρμόζουν υγιεινή των χεριών, ενώ βρίσκονται στο ιατρείο. Τυχόν συνοδός πρέπει 

επίσης να φορά μάσκα. Αν δεν έχουν μάσκα, το ιατρείο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο να τους 

παρέχει μάσκα για χρήση κατά την επίσκεψή τους. 

Οι γιατροί της ΠΦΥ πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να τηρηθούν οι οδηγίες 

φυσικής αποστασιοποίησης- διατήρηση αποστάσεων ≥ 2 μέτρων μεταξύ ανθρώπων. Αυτό 

επιτυγχάνεται: 

 Ελαχιστοποιώντας την ανάγκη παραμονής των ασθενών στην αίθουσα αναμονής (π.χ. 

«άπλωμα»- μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα μεταξύ των ραντεβού, κρατώντας τους ασθενείς εκτός 

του ιατρείου μέχρι να έρθει η σειρά τους, οπότε και τους ειδοποιείτε να προσέλθουν, μέσω 

τηλεφώνου κατά προτίμηση). 

 Αραιώνοντας τις καρέκλες στην αίθουσα αναμονής για να επιτρέψετε τη φυσική 

αποστασιοποίηση (απόσταση ≥ 2 μέτρων). 



 

 

 Ελαχιστοποιώντας τον αριθμό ατόμων του προσωπικού στο ιατρείο ταυτόχρονα. Σκεφτείτε τι 

εργασίες μπορούν να γίνουν από το σπίτι ή εκτός του κανονικού ωραρίου για την 

ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών του προσωπικού και των ασθενών. 

 Ελαχιστοποιώντας τον αριθμό ατόμων στο ιατρείο ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αποκλεισμός 

μη απαραίτητων συνοδών ενός ασθενή στο ραντεβού του.  

Οι γιατροί της ΠΦΥ πρέπει γνωστοποιούν στους ασθενείς τους τις διαδικασίες διαλογής που εφαρμόζει 

το ιατρείο πχ μέσω ανάρτησης στον ιστότοπο του ιατρείου τους ή μέσω αποστολής email και να τους 

συστήνουν να καλούν πριν προσέλθουν στο ιατρείο. 

Εάν μια επίσκεψη με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη και εφικτή, στο ιατρείο θα πρέπει να 

εφαρμόζονται διαδικασίες ενεργητικής και παθητικής διαλογής 

 

Ενεργητική διαλογή 

Οι ασθενείς, ανεξαρτήτως αιτιολογίας επίσκεψης, κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού τους, θα 

πρέπει να υποβάλλονται σε διαλογή (triage) μέσω τηλεφώνου για συμπτώματα συμβατά με COVID-

19 και για έκθεση σε επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα τις τελευταίες 14 ημέρες.  

 

Στα συμβατά με COVID-19 συμπτώματα περιλαμβάνονται: 

• Πυρετός 

• Νέα εμφάνιση βήχα 

• Επιδείνωση χρόνιου βήχα 

• Δύσπνοια/ δυσκολία στην αναπνοή 

• Πονόλαιμος 

• Αγευσία ή ανοσμία 

• Ρίγη 

• Πονοκέφαλος 

• Ανεξήγητη κακουχία / αδιαθεσία / μυαλγίες 

• Ναυτία / έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος 

• Επιπεφυκίτιδα 

• Ρινική καταρροή ή ρινική συμφόρηση  

(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για ενημερωμένο ορισμό κρούσματος, στενής επαφής) 

 



 

 

Όλοι οι ασθενείς (και τυχόν συνοδοί τους) πρέπει να υποβάλλονται σε διαλογή από το προσωπικό κατά 

την είσοδο τους στο ιατρείο για διερεύνηση τυχόν συμπτωμάτων και ιστορικού έκθεσης. 

Το προσωπικό που διεξάγει την διαλογή στο ιατρείο θα πρέπει ιδανικά να βρίσκεται πίσω από ένα 

φραγμό για προστασία από σταγονίδια και επαφές. Ένας φραγμός  πλεξιγκλάς μπορεί να 

προστατεύσει το προσωπικό υποδοχής από ασθενείς που φτερνίζονται / βήχουν. Εάν δεν υπάρχει 

διαθέσιμος φραγμός πλεξιγκλάς, το προσωπικό πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων 

από τον ασθενή. Εάν στο ιατρείο δεν υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές, ο επαγγελματίας υγείας που κάνει 

την διαλογή θα πρέπει να λαμβάνει προφυλάξεις σταγονιδίων και επαφών. Αυτές περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα ΜΑΠ - γάντια, αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια, χειρουργική μάσκα και οφθαλμική 

προστασία (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου). 

 

 

Παθητική διαλογή 

 Όπου είναι δυνατόν, οι γιατροί της ΠΦΥ πρέπει να έχουν σήμανση έξω από το ιατρείο τους που 

να ζητά από τους ασθενείς να επικοινωνήσουν με αυτούς μέσω τηλεφώνου πριν μπουν στο 

ιατρείο για να διευκολύνουν την διαλογή και την κατάλληλη κατεύθυνση τους. 

 Σήμανση πρέπει να αναρτάται στην είσοδο του ιατρείου και στο χώρο υποδοχής που να 

υπενθυμίζει σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως συμπτωμάτων, πως πρέπει να φοράνε μάσκα  

καθόλη την παραμονή τους στο ιατρείο και να εφαρμόζουν υγιεινή των χεριών πριν αναφερθούν 

στην υποδοχή (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για αφίσες του ΕΟΔΥ με οδηγίες για την υγιεινή των χεριών). 

  



 

 

Ύποπτο κρούσμα κατά τη διαλογή στο τηλέφωνο 

Σε ασθενή που παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα COVID-19 μέσω τηλεφώνου θα πρέπει να 

προσφέρεται ιδανικά τηλεσυμβουλευτική από έναν ιατρό ΠΦΥ την ίδια μέρα.  

Προσοχή! Οι ασθενείς με απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα θα πρέπει άμεσα να παραπέμπονται 

στο ΕΚΑΒ. 

 

 

• Εξαιρετικά δύσκολη αναπνοή (δεν μπορεί να μιλήσει ή να περπατήσει μέσα στο δωμάτιο χωρίς 

να σταματήσει να πάρει ανάσα) 

• Μπλε χείλη ή πρόσωπο 

• Σοβαρός ή επίμονος πόνος ή πίεση στο στήθος 

• Αιμόπτυση 

• Σοβαρή, συνεχής ζάλη ή λιποθυμική τάση 

• Σύγχυση ή δυσκολία αφύπνισης 

• μπερδεμένη ομιλία (νέα ή επιδεινούμενη) 

• Μειωμένη ή  καμία παραγωγή ούρων 

• Νέα εμφάνιση σπασμών ή σπασμών που δεν σταματούν 

• Άλλα σημεία ενδεικτικά απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων 

 

Θα πρέπει να του δίνονται οδηγίες για αυτοαπομόνωση μέχρι να αξιολογηθεί περαιτέρω από τον ιατρό 

ΠΦΥ μέσω συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής. 

Η τηλεσυμβουλευτική πρέπει να περιλαμβάνει διεξοδική λήψη ιστορικού (Διαλογή από απόσταση, 

βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), καθώς και αξιολόγηση και διαχείριση των συμπτωμάτων.  

Κατά την τηλεσυμβουλευτική COVID-τεστ θα πρέπει να συστήνεται ή να οργανώνεται για όλους τους 

ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα, από τη στιγμή που οι δυνατότητες για τεστ το επιτρέπουν. 

Παραπέμψτε τον ασθενή στην κατάλληλη δομή για λήψη δείγματος (πχ COVID-KY, εργαστήριο, κλπ).   

 Οι γιατροί της ΠΦΥ πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις τοπικές δομές στις οποίες γίνεται λήψη 

δείγματος και τα ειδικά πρωτόκολλά τους. 

 Οι ασθενείς θα πρέπει να καθοδηγούνται να αυτοαπομονωθούν αμέσως και μέχρι να λάβουν το 

αποτέλεσμα του τεστ, οπότε και παρέχονται περαιτέρω οδηγίες από τους γιατρούς της ΠΦΥ. 

 Εάν ο ασθενής δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να υποβληθεί σε covid-test για οποιονδήποτε λόγο, 

συμβουλέψτε τον να αυτοαπομονωθεί για 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. 



 

 

Ύποπτο κρούσμα κατά τη διαλογή στο ιατρείο 

 Μόλις ο γιατρός ή το προσωπικό της υποδοχής αξιολογήσει έναν ασθενή ως ύποπτο, ο ασθενής 

θα πρέπει να τοποθετηθεί αμέσως σε ξεχωριστό χώρο εξέτασης (απομόνωση) με κλειστή την 

πόρτα, όπου είναι δυνατόν, για να αποφευχθεί η επαφή με άλλους ασθενείς σε κοινόχρηστους 

χώρους του ιατρείου (π.χ. αίθουσες αναμονής, κλπ).  

 Εάν δεν είναι εφικτή η μετακίνηση ενός ασθενή από την αίθουσα αναμονής σε διαθέσιμο 

ξεχωριστό εξεταστικό χώρο, δυνατόν να του συστηθεί να επιστρέψει στον εξωτερικό χώρο (π.χ. 

όχημα, χώρο στάθμευσης, εάν είναι διαθέσιμος και κατάλληλος) και να ενημερωθεί πως θα 

κληθεί να επιστρέψει όταν ένα εξεταστικό δωμάτιο θα είναι διαθέσιμο. 

 Συμπτωματικοί ασθενείς δεν θα πρέπει να τοποθετούνται μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Προτιμότερο 

είναι ο καθένας από αυτούς να απομονώνεται σε ξεχωριστό χώρο. 

 Στους ασθενείς θα πρέπει να παρέχεται αντισηπτικό χεριών, πρόσβαση σε χαρτομάντηλα και σε 

ποδοκίνητο κάδο απορριμμάτων για χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα και μάσκες. Βεβαιωθείτε 

ότι οι ασθενείς καταλαβαίνουν ότι πρέπει να απορρίπτουν τα χαρτομάντηλα και πως δεν πρέπει 

να βγάζουν τις μάσκες τους σε χώρους αναμονής. Σε όλους τους ασθενείς πρέπει να δοθούν 

οδηγίες να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα τους με ένα χαρτομάντηλο, όταν βήχουν και 

φτερνίζονται, να πετάνε τα χαρτομάντηλα στον κάδο και να χρησιμοποιούν το απολυμαντικό 

χεριών αμέσως μετά. Αντίστοιχη σήμανση θα πρέπει να αναρτάται στους χώρους αναμονής, 

όπως και για την υγιεινή των χεριών (αφίσες από τον ΕΟΔΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 Οι ιατροί της ΠΦΥ μπορούν να προσφέρουν κλινική αξιολόγηση και εξέταση σε ασθενείς με 

ύποπτα συμπτώματα μόνο εάν είναι ενήμεροι και σε θέση να ακολουθήσουν τις προφυλάξεις 

σταγονιδίων και επαφής 

 Στην αντίθετη περίπτωση οι γιατροί της ΠΦΥ θα πρέπει να παραπέμπουν τους ασθενείς στην 

κατάλληλη δομή στην κοινότητα για εργαστηριακό έλεγχο ή για κλινική εξέταση. 

 

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 

Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που έρχεται σε επαφή με ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη 

λοίμωξη COVID-19 θα πρέπει να διαθέτει: 

 Χειρουργική μάσκα (κατηγορίας IR ή IIR) ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 εάν 

είναι διαθέσιμη, την οποία θα εφαρμόζει πριν την είσοδο στο χώρο εξέτασης του ασθενούς. 

 Σε περιπτώσεις χειρισμών που παράγουν αερόλυμα, πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2/FFP3/Ν95/ΚΝ95) την οποία θα εφαρμόζει πριν την είσοδο στο 

χώρο εξέτασης του ασθενούς. 

 Η αφαίρεση της μάσκας θα πρέπει να γίνεται μετά την έξοδο από το χώρο εξέτασης και αφού 

έχει προηγηθεί κλείσιμο της πόρτας αυτού. Υγιεινή των χεριών προηγείται και έπεται της 

αφαίρεσης της μάσκας. 

 Οφθαλμική προστασία (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου). Φακοί 

επαφής ή γυαλιά οράσεως που φέρει το προσωπικό, δεν προσφέρουν την κατάλληλη 



 

 

προστασία. Σε περιπτώσεις επαναχρησιμοποιούμενων γυαλιών ή ασπίδων προσώπου, 

ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή ή/και οι διαδικασίες του χώρου παροχής 

υπηρεσιών υγείας για τον καθαρισμό, την απολύμανσή τους ή/και την αποστείρωσή τους, πριν 

την επόμενη χρήση. 

 Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια. 

 Γάντια μιας χρήσης (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί). 

 

 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και να τηρούν τις ορθές διαδικασίες εφαρμογής - με 

έμφαση στο τεστ εφαρμογής (fit-test) της μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας - και αφαίρεσης 

του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Συστήνεται η παρουσία άλλου επαγγελματία υγείας για την ενεργητική επιτήρηση των διαδικασιών 

αυτών ή εναλλακτικά η χρήση ολόσωμου καθρέφτη με στόχο την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών 

που αυξάνουν τον κίνδυνο έκθεσης σε μολυσματικό υλικό (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για οδηγίες ΕΟΔΥ, 

επίσης: https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf).  

 

 

 
 

 

https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf


 

 

 

Δε θα πρέπει να παραλείπεται η υγιεινή των χεριών: 

 Μεταξύ των παρεμβάσεων στον ίδιο ασθενή – αν απαιτείται. 

 Μεταξύ των ασθενών. 

 Κατά τη διάρκεια και μετά την αφαίρεση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή των 

χεριών τους με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα τους. 

 

 

Δραστηριότητα Προφυλάξεις 

Πριν από κάθε επαφή με ασθενή Ο επαγγελματίας υγείας αξιολογεί επί 

τόπου τον κίνδυνο για να καθορίσει το 

επίπεδο των προφυλάξεων που 

απαιτούνται  

Όλες οι επαφές σε απόσταση μικρότερη 

από 2 μέτρα με ασθενείς που 

αξιολογούνται ως ύποπτοι 

Προφυλάξεις σταγονιδίων και 

επαφών: 

• Μάσκα χειρουργική / υψηλής 

προστασίας 

• αδιάβροχή ρόμπα 

• Γάντια 

• Προστασία των ματιών (γυαλιά ή 

ασπίδα προσώπου) 

• Εφαρμογή υγιεινής χεριών πριν και 

μετά από επαφή με τον ασθενή και το 

περιβάλλον του ασθενούς και μετά την 

αφαίρεση των ΜΑΠ 

 

Όλες οι επαφές σε απόσταση μικρότερη 

από 2 μέτρα με ασθενείς που 

αξιολογούνται ως μη ύποπτοι 

• Απαιτείται χειρουργική μάσκα 

• Η Χρήση προστασίας για τα μάτια 

(γυαλιά ή ασπίδα προσώπου) πρέπει να 

εξετάζεται 

• Εφαρμογή υγιεινής χεριών πριν και 

μετά από επαφή με τον ασθενή και το 

περιβάλλον του ασθενούς και μετά την 

αφαίρεση των ΜΑΠ 

 

 

 



 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την μετάδοση εντός της κοινότητας του SARS-Cov2 στη χώρα και τα δεδομένα ότι 

μετάδοση μπορεί να συμβεί και από εκείνους που είναι ήπια συμπτωματικοί, αλλά και ασυμπτωματικοί 

είναι απαραίτητη η χρήση χειρουργικής μάσκας από όλους τους επαγγελματίες υγείας καθόλη τη 

διάρκεια του ωραρίου τους (έλεγχος πηγής διασποράς). 

 

Η χρήση οφθαλμικής προστασίας (γυαλιά ή ασπίδα) για τους επαγγελματίες υγείας καθόλη τη διάρκεια 

της εργασίας τους συστήνεται ισχυρά να εξετάζεται.  

 

Όλο το προσωπικό στο ιατρείο θα πρέπει να αυτο-παρακολουθείται στο σπίτι για τυχόν εμφάνιση 

συμπτωμάτων COVID-19 και να μην πηγαίνουν στο ιατρείο εάν αισθάνονται άρρωστοι. Οι γιατροί ΠΦΥ 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλο το προσωπικό που εργάζεται στη δομή τους είναι ενήμερο για τα 

συμπτώματα του COVID-19 και πως θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι ή να επιστρέψουν στο σπίτι 

από την εργασία τους, εάν εμφανίσουν συμπτώματα. Ο ΕΟΔΥ έχει εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή 

επιστροφή επαγγελματιών υγείας στην εργασία. 

 

 
Απολύμανση του χώρου 

 
Μετά από την κάθε εξέταση ασθενούς ή παραμονή ασθενούς σε χώρο απομόνωσης γίνεται 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ του χώρου.  

 

Για την καθαριότητα του χώρου αναμονής, εξέτασης και προσωρινής παραμονής – νοσηλείας του 

ασθενή πρέπει να ακολουθούνται οι βασικές αρχές που τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις 

μεταδιδόμενων νοσημάτων.  

 

Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε διαδικασίες καθαρισμού – 

απολύμανσης. Κατά τη διάρκεια καθαρισμού θα πρέπει να φορά το σχετικό εξοπλισμό προστασίας.   

 

Μετά από κάθε επίσκεψη ασθενούς, ανεξάρτητα από το εάν ο ασθενής είναι συμπτωματικός ή όχι, 

επιφάνειες με τις οποίες ήρθε σε επαφή ο ασθενής (ή βρέθηκαν σε απόσταση εντός 2 μέτρων   από 

αυτόν) θα πρέπει να καθαρισθούν και να απολυμανθούν  το συντομότερο δυνατό. Ο εξεταστικός χώρος, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των οριζόντιων επιφανειών  και οποιουδήποτε εξοπλισμού 

χρησιμοποιήθηκε στον ασθενή (π.χ. εξεταστικό κρεβάτι, θερμόμετρο, περιχειρίδα πιεσόμετρου) πρέπει 

να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν χρησιμοποιηθούν από άλλο ασθενή. 

 

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με απορρυπαντικό και νερό καθώς και η χρήση των 

κοινών απολυμαντικών είναι επαρκής, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/odigies-

gia-ton-katharismoperivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-

cov-2/ 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismoperivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismoperivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismoperivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/


 

 

 

Στην απολύμανση του χώρου εξέτασης δυνατόν να χρησιμοποιηθούν:  

 Φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης 0,1-0,5% για τουλάχιστον 1 λεπτό. 

Στην περίπτωση που η αρχική συγκέντρωση του υποχλωριώδους νατρίου είναι 5%, η τελική 

συγκέντρωση 0,1% επιτυγχάνεται με αραίωση 1:50 (20ml:1000ml). Αντίστοιχα η τελική 

συγκέντρωση 0,5% επιτυγχάνεται με αραίωση 1:10 (100ml:1000ml).  

 

 
 

 Διάλυμα με βάση την αιθανόλη, σε συγκέντρωση 70-80%, για τουλάχιστον 1 λεπτό, ιδιαίτερα 

για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου ή 

κάποιας άλλης απολυμαντικής ουσίας. 

 

 

Συστήνεται η απομάκρυνση όλων των μη- απαραίτητων αντικειμένων από τους χώρους φροντίδας 

ασθενών για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μόλυνσης αυτών και η μετατροπή τους σε όχημα 

μετάδοσης του ιού (π.χ. περιοδικά και παιχνίδια). 

 

 

 



 

 

Αξιολόγηση της δυνατότητας ενός ιατρείου ΠΦΥ  να διενεργεί με ασφάλεια 

κλινική αξιολόγηση και διαγνωστική διερεύνηση ύποπτων ασθενών 

 

Μόνο γιατροί της ΠΦΥ που μπορούν να έχουν πρόσβαση και με ασφάλεια να χρησιμοποιήσουν τα 

ενδεδειγμένα Μέτρα Ατομικής Προστασίας θα πρέπει να πραγματοποιούν λεπτομερή εξέταση 

ασθενούς με υποψία λοίμωξης COVID-19. Οι πάροχοι αυτοί θα πρέπει επίσης να εφαρμόζουν 

κατάλληλες διαδικασίες απολύμανσης.  

 

Πολλά ιατρεία στην ΠΦΥ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. 

 

Θα πρέπει να προχωρήσετε σε κλινική αξιολόγηση ή / και συλλογή δειγμάτων ΜΟΝΟ εάν: 

 Έχετε πρόσβαση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π.  ΚΑΙ 

 Μπορείτε να απομονώσετε τον ασθενή σε έναν ξεχωριστό χώρο μακριά από άλλους  ΚΑΙ 

 Μπορείτε να παρέχετε στον ασθενή χειρουργική μάσκα (εάν είναι ανεκτή) ΚΑΙ 

 Μπορείτε να εφαρμόσετε τις κατάλληλες διαδικασίες απολύμανσης 

 

 

Διαχείριση περιστατικού 

Για καθοδήγηση σχετικά με τη διαγνωστική προσπέλαση και την αντιμετώπιση περιστατικών στην 

κοινότητα οι ιατροί πρέπει να συμβουλεύονται τις κατευθυντήριες οδηγίες.  

Οι οδηγίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις εξατομικευμένες αποφάσεις αξιολόγησης και 

διαχείρισης των ασθενών βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.  

 

 

 

 

Παραπομπή σε COVID-τεστ 

 
COVID-τεστ θα πρέπει να προσφέρεται ή να οργανώνεται, αν η δυνατότητα για τεστ το επιτρέπει, σε 

όλους τους ασθενείς που εμφανίζουν νέα ή επιδεινούμενα συμπτώματα, συμβατά με COVID-19.  

 

 



 

 

 Περιστατικά που αξιολογούνται ως χαμηλής οξύτητας παραπέμπονται για  COVID-τεστ ΜΟΝΟ 

και προγραμματίζεται ραντεβού τηλεσυμβουλευτικής 24-48 ώρες αργότερα 

 

 Περιστατικά που αξιολογούνται ως μέτριας οξύτητας παραπέμπονται για  COVID-τεστ και 

παράλληλα κλινική εξέταση π.χ. 

- νέας έναρξης ήπια δυσκολία στην αναπνοή 

- σοβαρή ναυτία- έμετοι 

- γενικευμένη αδυναμία-ζάλη 

- ήπια μεταβολή στα ζωτικά σημεία 

- επιδείνωση των συμπτωμάτων μετά την πρώτη βδομάδα 

- έγκυος με ύποπτα συμπτώματα 

- ανοσοκατασταλμένος (ενεργός κακοήθεια, μεταμόσχευση, υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή, 

HIV, κλπ)  με ύποπτα συμπτώματα 

 

προσαρμογή από UCSF Health COVID-19 Ambulatory Symptomatic Adult Remote Triage V21. 17.9.20 

https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/Algorithm%20for%20Ambulatory%20Remote%20

Triage%20for%20Patients%20with%20Respiratory%20Illness.pdf  

 

Ο εντοπισμός και η πρώιμη απομόνωση των μολυσμένων ατόμων, καθώς και η ιχνηλάτηση των στενών 

επαφών τους είναι κρίσιμα  για τον  περιορισμό της διασποράς του ιού. 

 

Εξαίρεση είναι η ρινική καταρροή ή η ρινική συμφόρηση που σχετίζεται με μια υποκείμενη κατάσταση 

όπως εποχιακές αλλεργίες ή οπισθορρινική έκκριση. Καθώς τα σχολεία άνοιξαν ξανά, απαιτείται κλινική 

κρίση, καθώς και να λαμβάνεται υπόψη η τοπική επίπτωση της COVID-19 για την αποφυγή 

επαναλαμβανόμενων COVID-τεστ για ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού στα παιδιά 

σχολικής ηλικίας.  

 

Υψηλή προτεραιότητα για COVID-τεστ επί συμπτωμάτων δίνεται σε: 

- ηλικιωμένους (> 65 έτη)  

- άτομα με σοβαρή χρόνια υποκείμενη νόσο (π.χ. χρόνια πνευμονοπάθεια, χρόνια καρδιαγγειακό 

νόσημα, σακχαρώδης διαβήτης, σοβαρή ανοσοκαταστολή)  

- νοσηλευόμενους ή φιλοξενούμενους σε μονάδες ηλικιωμένων ή χρονίως πασχόντων  

- προσωπικό υπηρεσιών υγείας  

- παιδιά που φοιτούν σε σχολεία 

 

Τεστ πρέπει επίσης, αν οι δυνατότητες το επιτρέπουν, να προσφέρεται ή να οργανώνεται σε 

ασυμπτωματικούς ασθενείς με γνωστή ή υποψία έκθεσης.  

   

https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/Algorithm%20for%20Ambulatory%20Remote%20Triage%20for%20Patients%20with%20Respiratory%20Illness.pdf
https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/Algorithm%20for%20Ambulatory%20Remote%20Triage%20for%20Patients%20with%20Respiratory%20Illness.pdf


 

 

Οι γιατροί της ΠΦΥ πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις τοπικές δομές στις οποίες γίνεται 

δειγματοληψία και COVID-τεστ (π.χ. COVID-KY, ιδιωτικά εργαστήρια, κλινικές, ΤΕΠ νοσοκομείων 

αναφοράς) και τα ειδικά πρωτόκολλά τους.  Οι επιλογές για τεστ περιλαμβάνουν: 

 

- Παραπομπή στην πλησιέστερη ή/και καταλληλότερη δομή για τεστ. Οι ιατροί της ΠΦΥ 

πρέπει να είναι ενήμεροι και ακολουθούν τα τοπικά πρωτόκολλα. Εάν οι ασθενείς 

παραπέμπονται σε άλλη δομή για εξέταση, ο ιατρός της ΠΦΥ πρέπει να καταβάλει 

προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η μετακίνηση του ασθενούς προς την δομή θα γίνει με 

ασφάλεια, διατηρώντας την απομόνωση του (ο ασθενής πρέπει να φορά χειρουργική  μάσκα 

και δεν πρέπει να μετακινείται με δημόσια μέσα μεταφοράς)  

Ή 

- Τεστ στο ιατρείο της ΠΦΥ: Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο ιατρός της ΠΦΥ μπορεί να 

εφαρμόσει τις προφυλάξεις σταγονιδίων και επαφής, διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και 

γνώσεις για τη λήψη δείγματος και μπορεί να εξασφαλίσει το συντονισμό της παράδοσης 

του δείγματος σε εργαστήριο που διενεργεί το COVID-τεστ. 

 

 

Επίσκεψη κατ΄ οίκον σε ύποπτο ασθενή 
 

 Επισκεφθείτε ύποπτο ασθενή κατ΄οίκον ΜΟΝΟ αν δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης επιλογής.  

 Εφαρμόστε όλα τα συνιστώμενα Μ.Α.Π.  

 Ζητήστε από τον ασθενή να φορά μάσκα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. 

 Ελαχιστοποιήστε τη φυσική επαφή διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τον 

ασθενή και τον φροντιστή του, εφόσον είναι εφικτό και περιορίζοντας τη χρονική διάρκεια της 

επίσκεψης στο ελάχιστο απαραίτητο. 

 Παρακολουθήστε τους ασθενείς καταγράφοντας την Θ, τον SpO2, την καρδιακή συχνότητα, την 

αναπνευστική συχνότητα και αν απαιτείται την αρτηριακή πίεση. 

 Οργανώστε το πλάνο της περαιτέρω παρακολούθησης του ασθενούς- από απόσταση, είτε 

πρόσωπο με πρόσωπο  

 Απορρίψτε τα Μ.Α.Π. κατά το τέλος της επίσκεψης κατά την έξοδο σας από την οικία του 

ασθενούς.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Διαχείριση περιστατικού ανάλογα με την κλινική βαρύτητα 

 

Ήπιας βαρύτητας νόσος (ή και υποψία νόσου)  

Ασθενείς με ήπια συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό ΧΩΡΙΣ δύσπνοια ή πτώση του κορεσμού 

 Αυτοαπομόνωση- αυτοφροντίδα στο σπίτι (καραντίνα) περιοδική εκτίμηση του 

και για διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών από τον ιατρό της ΠΦΥ. 

 

 

Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση του οικιακού περιβάλλοντος του ασθενούς και της δυνατότητας για 

παρακολούθηση τυχόν κλινικής επιδείνωσης.   

 

Διαχειριστείτε την ήπια COVID-19 κατά αντιστοιχία με την εποχική γρίπη και συμβουλεύσετε τους 

ασθενείς να ξεκουραστούν και να λαμβάνουν άφθονα υγρά. 

 

Γενικά, αντιπυρετικά δεν είναι απαραίτητα για την ήπια COVID-19, αλλά μπορούν να δοθούν πχ 

παρακεταμόλη για ανακούφιση των συμπτωμάτων.  

 

Μην χορηγείτε αντιβιοτικά σε ήπια COVID-19, εκτός αν ενδείκνυνται για άλλους λόγους πχ πνευμονία 

κοινότητας. 

 

Συμβουλεύσετε τον ασθενή με COVID-19 και τον φροντιστή ή τα μέλη της οικογένειάς του να 

παρακολουθούν για τυχόν ανάπτυξη νέων ή επιδεινoύμενων συμπτωμάτων, ειδικά για δυσκολία στην 

αναπνοή, που μπορεί να υποδεικνύει την ανάπτυξη πνευμονίας ή υποξαιμίας. 

 

Διαβεβαιώστε τον ασθενή ότι στα 4 από τα 5 άτομα με COVID-19 η ασθένεια διαδράμει ήπια και πως 

συνήθως θα έχει αναρρώσει 2 έως 3 εβδομάδες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. 

Εάν υπάρξει κλινική επιδείνωση, αυτή είναι πιθανότερο να συμβεί την 5η- 10η ημέρα από την έναρξη 

των συμπτωμάτων. 

 

Η καθοδηγούμενη από τον γιατρό παλμική οξυμετρία μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση υποξαιμίας 

και στην πρώιμη ανίχνευση επιδείνωσης. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Παραπέμψτε τον ασθενή στο νοσοκομείο αναφοράς αν εμφανίσει συμπτώματα ή σημεία ενδεικτικά 

μέτριας ή σοβαρής νόσου. 

 

 

Ασθενείς που κατά την αρχική αξιολόγηση τους μέσω τηλεφώνου, ΔΕΝ μπορεί με ασφάλεια να αποκλειστεί η 

μέτριας βαρύτητας νόσος θα πρέπει να παραπέμπονται / να οργανώνεται η κλινική τους εξέταση στο ιατρείο 

αν υπάρχει η δυνατότητα κλινικής εξέτασης ύποπτου ασθενούς με ασφάλεια  ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο 

παροχής ΠΦΥ που έχει αυτή τη δυνατότητα.  

Στην εξέταση περιλαμβάνονται έλεγχος θερμοκρασίας, αναπνευστικής συχνότητας και προσπάθειας, SaO2, 

καρδιακής συχνότητας και αν κρίνεται σκόπιμο της αρτηριακής πίεσης. 

 

Μέτριας βαρύτητας νόσος- υποψία νόσου  όπως αξιολογείται, είτε κατά την διαλογή από 

απόσταση, είτε κατά την πρόσωπο με πρόσωπο εξέταση 

 Παραπομπή σε νοσοκομείο αναφοράς 

 

Ασθενείς με επιδημιολογική συσχέτιση ή, και συμπτώματα συμβατά με COVID-19 και τουλάχιστον ένα 

από: 

• δύσπνοια 

• χαμηλός κορεσμός οξυγόνου: SaO2 ≤ 94% στον αέρα (≤ 92% σε ασθενείς με χρόνια πνευμονοπάθεια) 

• κλινικά ή ακτινολογικά σημεία πνευμονίας 

 

 

Ο ιατρός της ΠΦΥ που έχει προβεί σε κλινική εκτίμηση αξιολογεί και την αναγκαιότητα παραπομπής και 

νοσηλείας στο νοσοκομείο ασθενών με ύποπτα συμπτώματα. Συνεκτιμάται η γενική κλινική κατάσταση 

του ασθενή, τα υποκείμενα νοσήματα και το οικογενειακό περιβάλλον.  

 

Εξετάστε το ενδεχόμενο παραπομπής για νοσηλεία ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη COVID-19 

εάν αυτοί είναι: 

 αιμοδυναμικά ασταθείς 

 υποξαιμικοί (SaO2 ≤ 92% στον αέρα) 

 έχουν συννοσηρότητες  

 ακατάλληλο οικιακό περιβάλλον 

 

 

 

 

 



 

 

Οδηγίες για αυτό-απομόνωση (καραντίνα) ασθενών βάση του 

αποτελέσματος του τεστ 
 

Οι γιατροί της ΠΦΥ θα πρέπει να συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ για την επιβολή και την άρση της 

απομόνωσης σε ασθενείς. Εν αναμονή του αποτελέσματος του COVID-τεστ, o ασθενής παραμένει σε 

απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε 

νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο. https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-

frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/   

 

 

Όσον αφορά στο άτομο με θετικό COVID-τεστ: 

μπορεί να αρθεί η απομόνωση που έχει επιβληθεί στον ασθενή ΜΕΤΑ:   

 

 την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ  

 την πάροδο τουλάχιστον 72 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη 

αντιπυρετικών) και την ύφεση των υπόλοιπων συμπτωμάτων του  

 

(σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα απομόνωσης να 

είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού) (βλ.παράρτημα). 

 

 

Σχετικά με την επαναφορά θετικού κρούσματος στην εργασία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

παρουσία ανοσοκαταστολής, η συχνότητα επαφής του κρούσματος με ευπαθή άτομα για σοβαρή 

νόσηση από COVID-19 καθώς και το εάν η εργασία του σχετίζεται με χώρους που χαρακτηρίζονται από 

υψηλό κίνδυνο μετάδοσης και δημιουργία συρροών (π.χ. κλειστές δομές, μονάδες χρονίων πασχόντων, 

φυλακές ή εγκαταστάσεις φιλοξενίας μεταναστών / προσφύγων).  

 

Για την άρση της απομόνωσης των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου 

τεστ. 

 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό:  

ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από 

την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων 

του – καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.  

 

Ένα μόνο αρνητικό COVID- τεστ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αποκλεισμό της ασθένειας σε 

ασθενείς με έντονη κλινική υποψία. Οι ασθενείς αυτοί παραμένουν σε απομόνωση και δυνατόν να 

υποβάλλονται και σε νέο COVID-τεστ. 

 

 

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/


 

 

 

Ιχνηλάτηση στενών επαφών ασθενούς με θετικό COVID- τεστ 
 

 Αναγνώριση και καταγραφή των στενών επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για ορισμό στενών επαφών).  

 

 Η ιχνηλάτηση επαφών ξεκινά από τις 48 ώρες πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων (ή, 

για ασυμπτωματικούς ασθενείς, 48 ώρες πριν από τη συλλογή θετικών δειγμάτων) και έως τη 

στιγμή που ο ασθενής τέθηκε σε καραντίνα. 

 

 Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών θα πρέπει να παραμείνουν 

σε απομόνωση  κατ’ οίκον με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και, εφόσον 

δεν εκδηλώσουν κάποιο σύμπτωμα συμβατό με COVID-19, μπορούν να επιστρέψουν στις 

δραστηριότητες τους μετά από 14 ημέρες από την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 

περιστατικό.  

 

 Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, 

εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει να υποβληθεί σε εργαστηριακό 

έλεγχο.  

 Εάν το τεστ είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο περιστατικό.   

 Εάν το τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.  

 

 Δε συνιστάται καθολικός εργαστηριακός έλεγχος των ασυμπτωματικών στενών επαφών-

δυνατόν να επεκταθεί η ιχνηλάτηση επαφών με τεστ αν η δυνατότητα για τεστ το επιτρέπει.  

 

 Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή 

επαφή, κάνει COVID- τεστ (με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους), τότε:  

 Εάν το τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την 

ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό).  

 Εάν το τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο χρόνος επώασης του ιού είναι κατά μέσο όρο 5 έως 7 ημέρες, 

αλλά μπορεί να φθάνει έως και 14 ημέρες. Εάν ο έλεγχος με τεστ γίνει πρώιμα μετά την έκθεση, 

είναι πιθανό ένα ψευδώς αρνητικό τεστ. 

 

 

Ο ΕΟΔΥ δίνει οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή στην εργασία τους επαγγελματιών υγείας που 

εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα ή έκθεση, μετά την επίλυση συμπτωμάτων ή / και COVID- τεστ. 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/prosopiko-ypiresion-ygeias-epistrofi-ergasia.pdf  

 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/prosopiko-ypiresion-ygeias-epistrofi-ergasia.pdf


 

 

Ρόλος των ταχέων αντιγονικών τεστ στη διερεύνηση συμπτωματικών 

ασθενών 
 

Η ευαισθησία των πιστοποιημένων ταχέων αντιγονικών τεστ στα πρώιμα στάδια της νόσου και 

ειδικότερα εντός 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων,  είναι παρόμοια με αυτήν της  RT-PCR 

και δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που η διαθεσιμότητα του μοριακού ελέγχου είναι 

περιορισμένη ή τα αποτελέσματα αυτού καθυστερούν. 

 

Ένα θετικό αποτέλεσμα σε ταχύ αντιγονικό τεστ είναι πιθανότατα αξιόπιστο για την επιβεβαίωση της 

λοίμωξης, όμως ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν είναι εξίσου αξιόπιστο για τον αποκλεισμό της λοίμωξης. 

 

 Ένα θετικό αποτέλεσμα σε συμπτωματικό άτομο υποδηλώνει ανίχνευση αντιγόνου του ιού  

SARS-CoV-2 και το άτομο αυτό είναι πολύ πιθανό να έχει λοίμωξη και να είναι μεταδοτικό.            

Τα θετικά άτομα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες απομόνωσης επιβεβαιωμένου κρούσματος. 

 

 Συμπτωματικά άτομα με σημαντική κλινική υποψία λοίμωξης COVID-19 και αρνητικό 

αντιγονικό τεστ, θα πρέπει να υποβάλλονται σε μοριακό τεστ και να τίθενται σε απομόνωση 

εωσότου είναι διαθέσιμο το αποτέλεσμα αυτού. 

 

 

 

Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 για την εξ αποστάσεως 

παρακολούθηση θετικών κρουσμάτων COVID-19 
 

Όλοι οι ιατροί της ΠΦΥ έχουν την υποχρέωση να συμπληρώνουν και να τηρούν το «Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών με COVID-19», στο οποίο καταγράφονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα (μετά την 

επιβεβαίωση μοριακού PCR ελέγχου), παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, με 

συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι βρίσκονται σε κατ' οίκον 

περιορισμό, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους. 

Για καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19,  θα πρέπει να μεταβείτε  στο portal της 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.e-prescription.gr/covid19registry/web/index.html   

Εισέρχεστε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Χρήστη Θεράποντα Ιατρό στο Μητρώο: 

https://www.2dype.gr/images/dype/therapon.pdf  

 

 

https://www.e-prescription.gr/covid19registry/web/index.html
https://www.2dype.gr/images/dype/therapon.pdf


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Ορισμοί κρούσματος COVID -19 και «επαφών» κρούσματος COVID -19 

 

Κλινικά κριτήρια 

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα [1]: 

 βήχας 

 πυρετός 

 δύσπνοια 

 αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας 

 

Απεικονιστικά διαγνωστικά κριτήρια 

Ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με COVID-19 

 

Εργαστηριακά κριτήρια 

Ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος SARS-CoV-2 σε κλινικό δείγμα 

 

Επιδημιολογικά κριτήρια 

Τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω επιδημιολογικά κριτήρια: 

 στενή επαφή [2] με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη 

συμπτωμάτων 

 φιλοξενούμενοι ή προσωπικό δομών στις οποίες φιλοξενούνται ευάλωτα άτομα και έχει 

επιβεβαιωθεί συνεχιζόμενη μετάδοσηCOVID-19 

 

Ταξινόμηση κρουσμάτων 

Ενδεχόμενο κρούσμα: 

Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια 

 

Πιθανό κρούσμα:   

Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό κριτήριο 

ή 

Άτομο που πληροί τα απεικονιστικά διαγνωστικά κριτήρια 

 

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: 

Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια 

 

[1] Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, φρίκια, μυαλγίες, 

καταβολή, έμετο και διάρροια. 

[2] Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με κρούσμα 

COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του 



 

 

κρούσματος έως και 14 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Αν το κρούσμα COVID-19 δεν είχε 

συμπτώματα κατά τη διάγνωσή του, ως «επαφή» κρούσματος ορίζεται άτομο που είχε επαφή με το 

κρούσμα εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν να ληφθεί το δείγμα το οποίο 

οδήγησε στην επιβεβαίωση του κρούσματος έως και 14 ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος. Ο 

σχετιζόμενος με την έκθεση κίνδυνος λοίμωξης εξαρτάται από το επίπεδο έκθεσης, ο οποίος, με τη σειρά 

του, καθορίζει και την περαιτέρω διαχείριση των «επαφών» του κρούσματος. 

 

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε: 

1. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου) 

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται: 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 μέτρων 

και για ≥ 15 λεπτά 

 άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 

 άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο 

αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά 

 συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών θέσεων (προς 

κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη 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) 

 επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 ή 

εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με COVID-19, χωρίς λήψη 

ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας. 

 

2. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου) 

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 ορίζεται: 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 2 μέτρων για < 15 

λεπτά 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με τον ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά 

 άτομο που ταξίδεψε μαζί με τον ασθενή με COVID-19 σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 

(εξαιρουμένης της περίπτωσης ταξιδιού με αεροσκάφος που περιγράφεται παραπάνω για τις 

στενές επαφές-έκθεση υψηλού κινδύνου) 

 επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 ή 

εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με COVID-19, με λήψη των 

ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας. 

 



 

 

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Το όριο των 15 λεπτών έχει 

επιλεγεί αυθαίρετα για καθαρά πρακτικούς σκοπούς. Οι αρχές δημόσιας υγείας μπορεί, με βάση την 

εκτίμηση κινδύνου κατά περίπτωση, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των 

επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή 

με COVID-19. 

Ειδικά για τους επαγγελματίες υγείας επισημαίνεται ότι η μερική λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων 

ατομικής προστασίας μπορεί να αυξήσει την έκθεση των επαγγελματιών υγείας και συνεπώς την αύξηση 

του κινδύνου. 

 

 

Διαλογή από απόσταση 
 

Ξεκινήστε τη διαλογή αξιολογώντας για απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις 

 

“Εμφανίζετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα;” 

  

• Εξαιρετικά δύσκολη αναπνοή (δεν μπορεί να μιλήσει ή να περπατήσει μέσα στο δωμάτιο χωρίς 

να σταματήσει να πάρει ανάσα) 

• Μπλε χείλη ή πρόσωπο 

• Σοβαρός ή επίμονος πόνος ή πίεση στο στήθος 

• Αιμόπτυση 

• Σοβαρή, συνεχής ζάλη ή λιποθυμική τάση 

• Σύγχυση ή δυσκολία να ξυπνήσετε 

• μπερδεμένη ομιλία (νέα ή επιδεινούμενη) 

• Μειωμένη ή  καμία παραγωγή ούρων 

• Νέα εμφάνιση σπασμών ή σπασμών που δεν σταματούν 

• Άλλα σημεία ενδεικτικά απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων 

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις συστήνεται άμεση παραπομπή του ασθενούς προς ΕΚΑΒ! 

Ελέγξτε για έκθεση σε COVID-19  

 

“Τις δύο εβδομάδες πριν νιώσετε άρρωστος:” 

• Είχατε επαφή με κάποιον που διαγνώστηκε με COVID-19; 

• Ζείτε ή επισκεφθήκατε ένα μέρος όπου εξαπλώνεται η COVID-19; 

 

 

Ελέγξτε για COVID-19 συμπτώματα 

 

“Είχατε πυρετό ή νιώσατε ζεστός ή να έχετε πυρετό τις τελευταίες δύο ημέρες;” 

• “Μπορούσατε να μετρήσετε τη θερμοκρασία σας με ένα θερμόμετρο;” 



 

 

 Εάν NAI: Ρωτήστε “Ποια ήταν η θερμοκρασία και πότε μετρήθηκε;” 

 Εάν OXI: Ρωτήστε “Εμφανίζετε ρίγη ή εφίδρωση; Νιώθετε το δέρμα ζεστό στην αφή;” 

• "Πότε ξεκίνησε ο πυρετός ή η αίσθηση πως έχετε πυρετό;" 

• «Δόθηκε φάρμακο για τη μείωση του πυρετού;« 

 Δώστε παραδείγματα εάν χρειάζεται (π.χ. ιβουπροφαίνη, ακεταμινοφαίνη). 

 Εάν NAI: Ρωτήστε “Πόσο καιρό πήρε το φάρμακο;“ 

 

“ Έχετε δυσκολία στην αναπνοή;” 

• Αν ΝΑΙ: Ρωτήστε αν παρουσιάζουν σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή  

 “Έχετε δυσκολία να μιλήσετε χωρίς να κρατήσετε την αναπνοή σας;” 

 “Έχετε την ανάγκη να σταματήσετε για να κρατήσετε την αναπνοή σας όταν 

περπατάτε μέσα στο δωμάτιο;” 

• Συμβούλευσε τον ασθενή να καλέσει το ΕΚΑΒ ή παρέπεμψε τον σε ΤΕΠ αν η δύσπνοια είναι 

σοβαρή. 

  

(*) Σιωπηλή υποξία - “comfortably hypoxic”-  δεν υπάρχει ακριβής μέθοδος να την ανιχνεύσεις 

χωρίς παλμικό οξύμετρο 

 

“Έχετε βήχα;” 

• Αν ΝΑΙ: Ρωτήστε αν έχει αποβάλλει αίμα με το βήχα.  

 Ρωτήστε “Πόσο αίμα βγάλατε με το βήχα;” ή “Βγάλατε με το βήχα περισσότερο από 

μια κουταλιά του γλυκού αίμα;”  

 Αν ο ασθενής απαντήσει θετικά (αιμόπτυση), συμβουλεύσετε τον να πάει στο ΤΕΠ 

 

“Τώρα, θα σας ρωτήσω για την πίεση σας. 

Σημεία υπότασης δυνατόν να περιλαμβάνουν το ψυχρό, ωχρό δέρμα ή η ζάλη και η έντονη αδυναμία, 

να μην μπορείτε να σταθείτε όρθιος.  

Έχετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα;”  

• Ρωτήστε αν έχουν πιεσόμετρο στο σπίτι.  

• Ρωτήστε “Έχετε μετρήσει την πίεση σας σήμερα; Tι πίεση είχατε;” 

• Αν ανησυχείτε για υπόταση, συμβουλέψετε τους να καλέσουν το ΕΚΑΒ ή να μεταβούν στο ΤΕΠ. 

 

“ Έχετε κανένα από τα ακόλουθα συμπτώματα;” 

 • Καταρροή ή ρινική συμφόρηση 

 • Κυνάγχη 

 • Μυαλγίες, κεφαλαλγία 

 • κακουχία ή αδυναμία 

 • Ναυτία, έμετοι ή διάρροια 

 

 



 

 

Διερευνήστε για καταστάσεις υψηλού κινδύνου 

 

• “Έχετε κάποια χρόνιο ιατρικά νοσήματα;”  

 Αν ΝΑΙ: Σημειώστε το/ τα νοσήματα.  

 Αν ΟΧΙ: Πείτε “Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω γρήγορα για ορισμένες κατηγορίες 

ιατρικών παθήσεων, για να είμαι σίγουρος. Έχετε κάποια από τις ακόλουθες 

ιατρικές παθήσεις; " 

 

Διαβάστε τις κατηγορίες και δώστε περαιτέρω περιγραφές εάν ο ασθενής ζητήσει περισσότερες 

πληροφορίες: 

• Χρόνια πνευμονοπάθεια - άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια [χρόνια βρογχίτιδα ή 

εμφύσημα] ή άλλες χρόνιες καταστάσεις που σχετίζονται με διαταραχή της πνευμονικής 

λειτουργίας ή που απαιτούν οξυγόνο στο σπίτι 

• Σοβαρές καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμφορητικής καρδιακής 

ανεπάρκειας 

• Διαβήτης με επιπλοκές - ακρωτηριασμό άκρων, νεφρική νόσο, προβλήματα όρασης, καρδιακές 

παθήσεις, ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή, ειδικά εάν έχουν αρρύθμιστο διαβήτη ή άλλες 

επιπλοκές 

• Νευρολογικές καταστάσεις που αποδυναμώνουν την ικανότητα για βήχα - διαταραχές του 

εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού,  περιφερικού νεύρου και των μυών όπως εγκεφαλική 

παράλυση, επιληψία, εγκεφαλικό επεισόδιο, νοητική ανικανότητα, μέτρια έως σοβαρή 

διαταραχή της ανάπτυξης, μυϊκή δυστροφία ή τραυματισμός του νωτιαίου μυελού 

• Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα - καρκινοπαθείς υπό θεραπεία, όπως 

χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία,  έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνου ή μυελού των 

οστών, υπό αγωγή με υψηλές δόσεις από του στόματος κορτικοστεροειδών ή άλλα 

ανοσοκατασταλτικά φαρμάκα,  HIV ή AIDS 

• Αιμοκάθαρση - ασθενής υπό θεραπεία για νεφρική νόσο, συμπεριλαμβανομένης της 

αιμοκάθαρσης ή του έχουν πει ότι έχει χρόνια νεφρική νόσο 

• Κίρρωση του ήπατος - κίρρωση, χρόνια ηπατίτιδα, ο ασθενής βρίσκεται υπό θεραπεία ή του 

έχουν πει ότι έχει ηπατική νόσο 

• Ακραία παχυσαρκία - Δείκτης μάζας σώματος [ΔΜΣ] ≥ 40 

• Εγκυμοσύνη  

 

Εάν το ιστορικό εμφανίζεται αναξιόπιστο: 

Ελέγξτε για άλλες ιατρικές παθήσεις. 

• “Παρακαλώ πείτε μου για οποιοδήποτε φάρμακο παίρνετε καθημερινά ή τακτικά.” 

• Ρωτήστε για την τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να υποδεικνύει υποκείμενες 

χρόνιες παθήσεις. 

 



 

 

Εάν υπάρχουν υποκείμενες ιατρικές παθήσεις και συμπτώματα, συμβουλεύσετε τον ασθενή να 

επικοινωνήσει με τον γιατρό του για να τον αξιολογήσει εντός 24 ωρών 

 

Κριτήρια λήξης απομόνωσης ασθενών 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


