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ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ  
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ» 
( ΤΑΟ, ΠΟΑιΜ, ΜΜΟ ΚΑΙ ΟΤΑΚ) 

 

Διακίνηση Ασθενών των Τμημάτων / Μονάδων Αιματολογίας-Ογκολογίας και της Μονάδας 
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών που στεγάζονται στην Ογκολογική Μονάδα ‘Μαριάννα 

Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ’  και παρουσιάζουν Εμπύρετο Νόσημα                                              
και πιθανή λοίμωξη από Κορωνοϊό SARS-Cov-2 

                                                                                                                         13/3/2020 

 

Οι ασθενείς των Μονάδων/Τμημάτων, που στεγάζονται στην Ογκολογική Μονάδα 
‘Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ’  δηλαδή του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-
Ογκολογίας (ΤΑΟ), της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Αιματολογικής Μονάδας 
(Π.Ο.Αι.Μ/ΚΕΘ), του Ογκολογικού Τμήματος ‘Αγλαΐας Κυριακού’  (ΟΤΑΚ) και της Μονάδας 
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) και οι οποίοι: 

-βρίσκονται σε θεραπεία ή σε φάση ανοσοκαταστολής μετά από θεραπεία (οριζόμενη 
χρονικά ως και 6-12 μήνες μετά τη διακοπή φαρμάκων), και πληρούν τα κριτήρια ορισμού 
ύποπτου κρούσματος σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, δηλαδή 

-εμφανίζουν πυρετό, και  

-εμφανίζουν συμπτώματα  αναπνευστικής λοίμωξης (καταρροή, βήχα, πονόλαιμο, 
δυσκολία στην αναπνοή) και 

πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία: 

1. Να επικοινωνήσουν , κατ’αρχήν τηλεφωνικά, με τους ιατρούς της Μονάδας/ 
Τμήματος. Σε περίπτωση που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις 

2. Να προσέρχονται στo Όραμα Ελπίδας στην Ογκολογική Μονάδα ‘Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ’. Να χρησιμοποιούν την πλαϊνή είσοδο, που βρίσκεται στην 
πλευρά του κτιρίου Α’ πλησιέστερο του parking/Στρατοπέδου. 

3. Οι ασθενείς  του Τ.Α.Ο. , Π.Ο.Αι.Μ, Ο.Τ.Α.Κ  και Μ.Μ.Ο. θα εκτιμώνται ως ύποπτο 
κρούσμα από τους αντίστοιχους ιατρούς των τμημάτων, που θα έχουν τεθεί σε 
ετοιμότητα για παρόμοιες περιπτώσεις, τηρώντας όλες τις διαδικασίες για 
προφύλαξη. 

4. Μετά τη λήψη των δειγμάτων, αποφασίζεται ή όχι η άμεση νοσηλεία του/της 
ασθενούς, σε δωμάτιο απομόνωσης των Παιδιατρικών Κλινικών των Νοσοκομείων 
Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ και  ‘Αγλαϊας Κυριακού’, μέχρι την γνωστοποίηση του 
αποτελέσματος για Κορωνοϊό SARS-Cov-2, ανάλογα με το πιο Νοσοκομείο 
εφημερεύει, υπό την ευθύνη της αντίστοιχης Ογκολογικής Μονάδας/ Τμήματος ή 
της ΜΜΜΟ. 
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5. Αν ο ασθενής δεν χρειάζεται άμεση νοσηλεία, θα αναμένει με το συνοδό του τα 
αποτελέσματα σε χώρο του ‘Οράματος Ελπίδας’ ή κατ’οίκον. 

6. Σε περίπτωση, που αποδειχθεί ότι ο/η ασθενής πάσχει από Κορωνοϊό SARS-Cov-2, 
θα μεταφερθεί σε αντίστοιχες υπάρχουσες δομές ΜΟΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ των 2 
Νοσοκομείων (εν προκειμένω στο Τμήμα MAKKA για το Γ.Ν.Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ 
ή δωμάτια απομόνωσης του  Γ.Ν.Παίδων ‘Αγλαϊας Κυριακού’ ).  

7. Σε περίπτωση, που αποδειχθεί ότι ο/η ασθενής δεν πάσχει από Κορωνοϊό SARS-
Cov-2,  θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη Ογκολογική Μονάδα/ Τμήματος ή ΜΜΜΟ. 

Ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία ή σε φάση ανοσοκαταστολής μετά από θεραπεία 
(οριζόμενη χρονικά ως και 6-12 μήνες μετά τη διακοπή φαρμάκων), και εμφανίζουν πυρετό, 
αλλά δεν έχουν άλλα συμπτώματα  ύποπτα λοίμωξης με Κορωνοϊό COVΙD-19, 
αντιμετωπίζονται στα οικεία Τμήματα της Ογκολογικής Μονάδας ‘Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ’ με τις υπάρχουσες διαδικασίες.  

Ασθενείς που δεν βρίσκονται σε θεραπεία ή σε φάση ανοσοκαταστολής μετά από θεραπεία 
(οριζόμενη χρονικά ως και 6-12 μήνες μετά τη διακοπή φαρμάκων), και εμφανίζουν πυρετό, 
και συμπτώματα  αναπνευστικής λοίμωξης (καταρροή, βήχα, πονόλαιμο, δυσκολία στην 
αναπνοή), θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι γενικοί παιδιατρικοί ασθενείς από τον 
Παιδίατρό τους ή στα ΤΕΠ του εφημερεύοντος Νοσοκομείου και δεν μπορούν να 
προσέρχονται στην Ογκολογική Μονάδα ‘Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ’. 

Οι προτεινόμενες διαδικασίες θεωρούνται απαραίτητες για την ασφαλέστερη διακίνηση 
των ευαίσθητων αυτών ασθενών, καλύτερη προφύλαξη των λειτουργών υγείας που 
ασχολούνται με αυτούς τους ασθενείς και θωράκιση από ενδογενή διασπορά του ιού στις 
Ογκολογικές Μονάδες. 

 Στο πλαίσιο αυτό καλείται η Διοίκηση να οργανώσει το χώρο του ‘Οράματος Ελπίδας’ και 
να ενημερώσει/εκπαιδεύσει τους ιατρούς των Ογκολογικών μονάδων και Παιδιατρικών 
Κλινικών, σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Λοιμώξεων, για την  ορθή διακίνηση των 
ασθενών.  

Όλα τα ανωτέρω μπορεί να επαναπροσδιορισθούν, ανάλογα με τις καθημερινές εξελίξεις 
και την αναπροσαρμογή των οδηγιών από τον ΕΟΔΥ. 

 

Αθανασία Λουρίδα         Λεβαντία Ζαχαριάδου 
Πρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων   Αντιπρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων    
 

 

Βασιλική Σπούλου                                                                      Αθανάσιος Μίχος 
Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής –                                           Αν. Καθηγητής  Παιδιατρικής – 
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας                                             Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας                                      
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Σοφία Πολυχρονοπούλου                                                      Αντώνιος Καττάμης 
Συντονίστρια Διευθύντρια ΤΑΟ                                                     Διευθυντής  ΚΕΘ/ΠΟΑΙΜ   
                            
 
 
 
 
Βασιλική Κίτρα                          Μαργαρίτα Μπάκα 
Διευθύντρια Μ.Μ.Ο                          Διευθύντρια ΟΤΑΚ 
 
 
 
 
 
 

Σοφία Πολυχρονοπούλου 
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας-ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 

 


