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Ιατρικούς Συλλόγους
Εκλέκτορες Π.Ι.Σ.

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα «Ισχύοντα μέτρα για την πρόσβαση ασθενών
και των συνοδών τους στις ιδιωτικές και δημόσιες δομές υγείας Οκτώβριος 2021»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.
10767/14.10.2021 ισχύουν τα κάτωθι:
Με την υπ’αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 (ΦΕΚ Β 4337/18.9.2021) ΚΥΑ
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.», θεσπίστηκαν ειδικά μέτρα για τους
εισερχόμενους στο ιατρείο και λοιπούς φορείς ΠΦΥ, συμπεριλαμβανομένων τόσο
των ασθενών/επισκεπτών, όσο και των συνοδών τους. Ειδικότερα, με την
προαναφερθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκαν τα εξής:
•

Επιτρέπεται ένας συνοδός επισκέπτης ανά ασθενής.

•

Πρέπει να τηρείται ενάμισι μέτρο απόσταση (1,5μ.) κατ’ ελάχιστο, με εξαίρεση
τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.

•

Για τους ασθενείς προβλέπονται τα κάτωθι:
1. Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση
δεν υπόκεινται προηγουμένως σε εργαστηριακό έλεγχο για τον κορωνοϊό
COVD-19.

2. Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας,
συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων ΠΦΥ, για επεμβατική εξέταση ή
για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα (πχ οδοντιατρεία),
υπόκεινται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό έλεγχο- rapid test εντός σαράντα
οκτώ ωρών (48) πριν την εξέταση.
3. Από την ως άνω υποχρέωση (2), εξαιρούνται οι ασθενείς που
προσέρχονται στα έκτακτα περιστατικά.
•

Για τους συνοδούς ασθενών προβλέπονται τα εξής:
1. Επιτρέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή.
2. Οι πλήρως εμβολιασμένοι, καθώς και οι νοσήσαντες από COVID-19 εντός
του τελευταίου εξαμήνου δεν υποχρεούνται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν
την είσοδο τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας

φροντίδας

υγείας(

ιδιωτικά

και

δημόσια

ιατρεία,

πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα κλπ).
3. Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών, υποχρεούνται σε
εργαστηριακό έλεγχο- rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την
είσοδο τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας.
4. Η πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες από COVID-19 εντός του
τελευταίου εξαμήνου συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών υποχρεούνται σε
εργαστηριακό έλεγχο- rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την
είσοδο τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας

φροντίδας

υγείας(

ιδιωτικά

και

δημόσια

ιατρεία,

πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα κλπ).
5. Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών
υποχρεούνται σε εργαστηριακό έλεγχο-PCR εντός σαράντα οκτώ (48)
ωρών πριν την είσοδο τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας( ιδιωτικά και δημόσια ιατρεία,
πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα κλπ).

6. Από τις ως άνω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών που
προσέρχονται σε Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών.
•

Πραγματοποιούνται προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία σε ποσοστό το
οποίο καθορίζεται από τον εκάστοτε Υγειονομικό σχηματισμό.

•

Η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων διεξάγεται
μέσω της ειδικής εφαρμογής «COVID FREE 6R» (αρ. 33 ν.4816/2021).

Τα μέτρα αυτά συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι και τις 25.10.2021, σύμφωνα με την
υπ’αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/7.10.2021(ΦΕΚ Β’ 4674/8.10.2021) ΚΥΑ, με
δυνατότητα παράτασης της ισχύος αυτών με επόμενη ΚΥΑ.
Υποχρεώσεις ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας:
Οι ιατροί και το αρμόδιο προσωπικό των διαγνωστικών κέντρων, των πολυϊατρείων,
κλινικών κλπ οφείλουν να εξετάζουν την τήρηση των ως άνω μέτρων για τους
εισερχόμενους ασθενείς και τους συνοδούς τους κατά την είσοδο τους. Η εξέταση
γνησιότητας των εργαστηριακών ελέγχων, του πιστοποιητικού εμβολιασμού και του
πιστοποιητικού νόσησης θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Covid Free
GR».
Όλοι οι ιατροί οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα του ιατρείου,
εργαστηρίου ή πολυιατρείου τους, έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς
ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με τον νόμο
4820/2021 αρ.206. Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου
εδαφίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Για το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο κατόπιν αίτησης του στην αρμόδια τριμελή
επιτροπή, έχει εξαιρεθεί για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, η
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου σε συνεργασία με το
Διευθυντή του Τμήματος όπου υπηρετεί ο εξαιρούμενος από τον εμβολιασμό,

αποφασίζει για την τοποθέτηση του σε κατάλληλες θέσεις για την προστασία τόσο
του ίδιου, όσο και των ασθενών. Οι εξαιρούμενοι από τον εμβολιασμό υπόκεινται σε
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου-rapid test δύο φορές την εβδομάδα.
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα ισχύοντα μέτρα για την πρόσβαση ασθενών
και των συνοδών τους σε φορείς ΠΦΥ και κλινικές:
Ασθενείς/Συνοδοί

Ισχύοντα μέτρα πρόσβασης σε φορείς
ΠΦΥ

Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι

•

Τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης

ασθενείς και συνοδοί

•

Ασθενείς που προσέρχονται για
εξετάσεις

σε

δημόσιες

και

ιδιωτικές δομές δεν υπόκεινται σε
εργαστηριακό έλεγχο
•

Ασθενείς που προσέρχονται για
επεμβατική εξέταση ή για εξέταση
που

μπορεί

αερόλυμα,

να

προκαλέσει

υποχρεούνται

σε

εργαστηριακό έλεγχο-rapid test
εντός 48 ωρών πριν την εξέταση.
•

Εξαιρούνται από την ως άνω
υποχρέωση

οι

ασθενείς

που

εισέρχονται στο Τμήμα Εκτάκτων
Περιστατικών.

Εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες από
COVID-19 το τελευταίο εξάμηνο
συνοδοί

•

Επιτρέπεται ένας συνοδός ανά
ασθενή

•

Δεν υπόκεινται σε έλεγχο κατά την
είσοδο τους σε δημόσια ή ιδιωτική
δομή υγείας

•

Οι

συνοδοί

νοσηλευόμενων

ασθενών

υπόκεινται

υποχρεούνται σε εργαστηριακό
έλεγχο-rapid test εντός 48 ωρών
πριν την είσοδο τους.
•

Οι

συνοδοί

ασθενών

προσέρχονται

στο

Εκτάκτων

που
Τμήμα

Περιστατικών

εξαιρούνται από την υποχρέωση
εργαστηριακού ελέγχου.

Ανεμβολίαστοι

συνοδοί

ή

μη

•

ασθενή

νοσήσαντες ασθενείς από COVID19

Επιτρέπεται ένας συνοδός ανά

•

Υπόκεινται

σε

εργαστηριακό

έλεγχο- rapid test εντός σαράντα
οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο
τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή
παροχής

υπηρεσιών

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας(
ιδιωτικά

και

δημόσια

ιατρεία,

πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα
κλπ).
•

Συνοδοί
ασθενών

νοσηλευόμενων
υπόκεινται

σε

εργαστηριακό έλεγχο-PCR εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν

την είσοδο τους σε δημόσια ή
ιδιωτική

δομή

υπηρεσιών

παροχής

πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας( ιδιωτικά και
δημόσια

ιατρεία,

πολυϊατρεία,

διαγνωστικά κέντρα κλπ).
•

Οι

συνοδοί

προσέρχονται
Εκτάκτων

ασθενών
στο

που
Τμήμα

Περιστατικών

εξαιρούνται από την υποχρέωση
εργαστηριακού ελέγχου

