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      Σην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Ισαλλίλσλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ήδε από ηελ 
έλαξμε απηήο ηεο πγηεηνλνκηθήο θξίζεο ε Μνλάδα Λνηκσδώλ Νόζσλ πνπ 
δηαζέηεη επηά ζαιάκνπο ππνπίεζεο. Τν ηαηξηθό πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ 
καο βξίζθεηαη ζε δηαξθή δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη εηνηκόηεηαο. Έρνπκε 
εμεηάζεη αξθεηά δείγκαηα ηόζν από εμσηεξηθνύο όζν θαη από λνζειεπόκελνπο 
αζζελείο. Δελ πξνέθπςε έσο ηώξα θάπνην επηβεβαησκέλν θξνύζκα ζηελ 
πεξηνρή καο. 
Ωζηόζν, ζε απηή ηε θάζε είλαη αλάγθε λα δηαρεηξηζηνύκε ηελ θαηάζηαζε κε 
ςπρξαηκία θαη ζύλεζε θαη λα πξνζηαηέςνπκε ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ηνπο 
πόξνπο ησλ Ννζνθνκείσλ.   
     Δερόκαζηε θαζεκεξηλά θιήζεηο από αζζελείο θαη ζπλαδέιθνπο ζρεηηθά κε ηε 
δηαρείξηζε «ππόπησλ» ή «πηζαλώλ» πεξηζηαηηθώλ θαη κεξηθέο θνξέο πηεζηηθέο 
εθθιήζεηο λα «πξνζέιζνπλ γηα εμέηαζε ζην Ννζνθνκείν». Πξνζνρή, νη άζθνπεο 
κεηαθηλήζεηο κπνξνύλ λα κνιύλνπλ ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο, αιιά θαη ην 
πξνζσπηθό πνπ αλακέλνπκε λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ γηα λα αληηκεησπίζνπκε 
ηελ θξίζε.    
     Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ε ινίκσμε από ηνλ ηό COVID-19 είλαη 
ήπηα. Πξέπεη λα δώζνπκε ζην ζύζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηελ επθαηξία 
λα αληαπεμέιζεη ζε έλαλ πην αξγό ξπζκό ζνβαξώλ θξνπζκάησλ.  
Πξνζπαζνύκε λα θαζπζηεξήζνπκε ηελ εκθάληζε πνιιώλ θξνπζκάησλ καδί, 
ηδίσο ζε κεγαιύηεξνπο ζε ειηθία ζπλαλζξώπνπο καο θαη αζζελείο πνπ αλήθνπλ 
ζε «εππαζείο νκάδεο». 
    Όηαλ εκθαλίζνπκε ήπηα ζπκπηώκαηα πνπ κνηάδνπλ κε απηά ηεο γξίπεο, 
κέλνπκε ζπίηη καο θαη επηθνηλσλνύκε κε ην γηαηξό καο. Οη κε εππαζείο νκάδεο 
πνπ πεξλνύλ ζρεηηθά ήπηα ηελ ίσζε πνπ πξνθαιεί ν θνξνλντόο δελ έρεη λόεκα 
λα ππνβάιινληαη ζε εμεηάζεηο γηα απηόλ. Είλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξήζνπκε 
ρώξν, πόξνπο, εμνπιηζκό θαη αλζξώπηλν δπλακηθό γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηηθή αλάγθε. Οη δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο δελ είλαη 
απεξηόξηζηεο. 
   Δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ην απνηέιεζκα αλ είκαζηε πγηείο θαη έρνπκε 
ήπηα ζπκπηώκαηα. Μέλνπκε ζην ζπίηη ζε απηνπεξηνξηζκό.  
    Οη ειηθησκέλνη θαη νη άλζξσπνη κε ρξόληα λνζήκαηα θαη αλνζνθαηαζηνιή, 
είλαη ζεκαληηθό όηαλ εκθαλίδνπλ ππξεηό θαη βήρα λα επηθνηλσλνύλ κε ην γηαηξό 
ηνπο  θαη ηα λνζνθνκεία ηα νπνία ζα δηαρεηξίδνληαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 
εμεηάδνληαη γηα ηνλ θνξνλντό, αιιά θαη αλ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε απηά. 
    Είλαη ζεκαληηθό λα αληηκεησπίζνπκε ηελ πηζαλόηεηα λόζνπ κε ςπρξαηκία θαη 
ζύλεζε. Αο θξαηήζνπκε ςειά ηελ αηνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή καο επζύλε. Αο 
κηκεζνύκε ηνπο πξνγόλνπο καο θξαηώληαο ηελ αζπίδα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 
πξνζηαηεύνπκε ν θαζέλαο ην δηπιαλό ηνπ. 
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