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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Ο Ιαηξηθόο ύιινγνο Κέξθπξαο, αληαπνθξηλόκελνο ζην αίηεκα ηνπ 
λνζνθνκείνπ, θαηάθεξε λα πξνκεζεπηεί ζε πξώηε θάζε 100 αληηδξαζηήξηα καδί κε 
ηνπο ζηεηιενύο ζπιινγήο δεηγκάησλ γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
κεραλήκαηνο  ην νπνίν αγνξάζηεθε κε ρξήκαηα ηεο  δσξεάο από ηνλ εηδηθό 
ινγαξηαζκό πνπ αλνίρηεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ιόγσ ηεο παλδεκίαο . 

Επίζεο κε ραξά  πιεξνθνξεζήθακε  ηε  ιεηηνπξγία θαη ηνπ λένπ κεραλήκαηνο 
γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνύ covid 19, κε δπλαηόηεηεο εθηέιεζεο κεγάινπ  αξηζκνύ 
ηεζη εκεξεζίσο, ην νπνίν  ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ εύξπζκε  ιεηηνπξγία ηνπ 
ΣΕΠ.   

Σν Δ ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, αθνύ επηζηακέλα ζπδήηεζε θαη εθηίκεζε ηελ 
επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε ηεο ηξέρνπζαο ρξνληθήο ζηηγκήο, κε  ηελ θαηαθόξπθε 
αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ  ζην λεζί, απνθάζηζε λα πξνηείλεη ηα έμεο:  

1. Αύμεζε ησλ δηελεξγνύκελσλ θαζεκεξηλώλ δεηγκαηνιεπηηθώλ ειέγρσλ, 
ηόζν ζηνπο επηζθέπηεο ώζηε θαη ζηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο, ώζηε λα ππάξρεη κηα πην 
θαζαξή εηθόλα ηεο πνξείαο ηνπ ηνύ ζην λεζί. 

2. Δεκηνπξγία ζε δνκή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηεο πόιεο, θέληξνπ 
έιεγρνπ γηα covid 19, κε ζηόρν λα απνζπκθνξεζεί ην λνζνθνκείν από ηελ 
πξνζέιεπζε αζπκπησκαηηθώλ ή κε ειαθξά ζπκπηώκαηα πνιηηώλ, πνπ είηε έρνπλ 
έξζεη ζε επαθή κε γλσζηό θξνύζκα θαη ζέινπλ λα ειεγρζνύλ, είηε έρνπλ ζύζηαζε 
από ηνλ νηθνγελεηαθό ηνπο γηαηξό γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηεζη. 

Θεσξνύκε δε απνιύησο απαξαίηεην από ηε ζηηγκή πνπ ηα πεξηζζόηεξα 
πεξηζηαηηθά κε ζπκπησκαηνινγία covid 19  εμεηάδνληαη από ηδηώηεο γηαηξνύο θαη ην 
κόλν ζεκείν πνπ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ δσξεάλ είλαη ην λνζνθνκείν ή θάπνηα άιιε 
δεκόζηα δνκή, λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε ε ζύζηαζε ησλ ηαηξώλ γηα ηε 
δηελέξγεηα ηνπ ηεζη. 

3. Να γίλεηαη θαζεκεξηλά ζύζηαζε από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο (Δήκν, 
Πεξηθέξεηα θ.ά.) κέζσ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ρξήζεο ηεο 
κάζθαο, ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο 
απνζηαζηνπνίεζεο.  

4. Δσξεάλ ηεζη ζηνπο ηδηώηεο γηαηξνύο ζε δεκόζηεο δνκέο, αθόκε θαη κε 
ειαθξά ή άηππα ζπκπηώκαηα, ζην πιαίζην πξνθύιαμεο ειηθησκέλσλ θαη εππαζώλ 
νκάδσλ κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή, έηζη ώζηε λα απνθύγνπκε ηελ 
ηαηξνγελή δηαζπνξά. 

5. Πξνο απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο καθξνπξόζεζκα θαη ελόςεη ηεο 
ρεηκεξηλήο ζεδόλ,  νη εμεηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ covid 19 θαη ελδερνκέλσο θαη άιιεο 
παξνρέο, ζα πξέπεη λα ηηκνινγεζνύλ θαη λα εληαρζνύλ ζηηο παξνρέο ηνπ ΕΟΠΤΤ, κε 
ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζρεηηθώλ θνλδπιίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
εμεηάζεσλ. 
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6. πκθσλνύκε απόιπηα κε ηελ ΕΓΕΤΚ όηη ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζην 

ιηκάλη ζα πξέπεη  λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά από θιηκάθην  ηνπ ΕΟΔΤ όπσο ζην 
αεξνδξόκην  θαη όρη κε κεηαθίλεζε γηαηξώλ από δνκέο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο, 
πνπ νδεγεί ζηελ απνδπλάκσζε ησλ δνκώλ θαη ζε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε ησλ 
ζπλαδέιθσλ.  

Σνλίδνπκε όηη νη γηαηξνί πνπ κεηαθηλνύληαη,  πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ηε 
δηελέξγεηα ειέγρνπ ζην ιηκάλη, δελ απνδεκηώλνληαη  γηα ηελ ππεξσξηαθή ηνπο 
απαζρόιεζε. 

Δελ είλαη δπλαηόλ ηελ  έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνύ ησλ αξκόδησλ αξρώλ, πνπ 
δελ πξνέβιεςαλ όηη ε Κέξθπξα έρεη ΛΙΜΑΝΙ, λα ηελ ρξεώλεηαη ε κε ηόζεο ειιείςεηο 
θαη δπζιεηηνπξγίεο ΠΦΤ. 

Να βξεζεί ιύζε εδώ θαη ηώξα.  
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