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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Εν όψει της άρσης κάποιων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν στο  Γ. Ν. 
Γρεβενών, ενημερώνουμε τους πολίτες, ότι ξεκίνησε σταδιακά η λειτουργία των Τακτικών 
Εξωτερικών Ιατρείων και ο Προγραμματισμός των Τακτικών Χειρουργείων. 
Αναλυτικά θα πρέπει να γνωρίζετε  τα εξής: 
➢ Η είσοδος των ασθενών στο χώρο του Νοσοκομείου θα γίνεται από την Κεντρική Είσοδο 

του Νοσοκομείου (όχι από την είσοδο του ΤΕΠ) και μετά από τον αντίστοιχο έλεγχο, από 
τους νοσηλευτές και φύλακες στην εξωτερική πύλη.  
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, οι ασθενείς αποχωρούν από το Νοσοκομείο. 
 

➢ Ο χώρος αναμονής των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων έχει ήδη διαμορφωθεί, ώστε να 
υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των ασθενών και θα υπάρχει Νοσηλευτής ο 
οποίος θα ελέγχει την τήρησή της. 

 
➢ Όλοι οι προσερχόμενοι ασθενείς θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα. 

 
➢ Η προσέλευση του ασθενούς θα γίνεται χωρίς συνοδό, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων 

(παιδιατρικών ή αν δεν το επιτρέπει η κατάστασή του) και αυστηρά δέκα (10) λεπτά πριν 
του προγραμματισμένου ραντεβού του. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον 
προκαθορισμένο χρόνο, το ραντεβού θα ακυρώνεται. 

 
➢ Η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων θα επικοινωνεί με τους ασθενείς των οποίων τα 

ραντεβού έχουν ακυρωθεί, προκειμένου να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας που υπήρχε, 
πριν την αναστολή λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων.  

      Προηγούνται  οι καρκινοπαθείς. 
 

➢ Οι ασθενείς που επιθυμούν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, μόνο για 
συνταγογράφηση (πλην διαβητολογικών και νεφρολογικών) θα εφαρμόζουν 
υποχρεωτικά την άυλη συνταγογράφηση. 
 

➢ Από την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 ξεκινά σταδιακά η επαναλειτουργία των Τακτικών 
Χειρουργείων και θα εξετάζονται για COVID-19, πριν την εισαγωγή τους στο 
Νοσοκομείο, σε επίπεδο προ-εγχειρητικού ελέγχου. 

 
➢ Συνεχίζεται η αναστολή του επισκεπτηρίου στις Κλινικές μέχρι νεωτέρας και οι συνοδοί 

νοσηλευομένων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κάρτα συνοδού, προκειμένου να 
τους επιτρέπεται η είσοδος κατά τον έλεγχο στην Κεντρική Πύλη. 

 
 

                                                                                          Από τη Διοίκηση  
                                                                                         του Γ. Ν. Γρεβενών 


