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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την νοσηλεία ασθενών Οθνΐϋ-19 προς συμβεβλημένες ιδιωτικές 
κλινικές»

Α. Διαδικασία διακομιδής
Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα πρέπει να 

ακολουθείτε υποχρεωτικά από τη Δευτέρα 10 Ιανουάριου 2022, για την πραγματοποίηση των 
απαιτούμενων διακομιδών ασθενών ΟΟΝ/Ιϋ-19 από τα εφημερεύοντα νοσοκομεία του ΕΣΥ 
για συνέχιση νοσηλείας στο δίκτυο των συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών.

Συγκεκριμένα, για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Νοσοκομείων αλλά και για τον 
άρτιο συντονισμό από την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΑΒ (ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ) των 
απαιτούμενων διακομιδών επί καθημερινής βάσεως (24/7), θα πρέπει να τηρούνται τα 
ακόλουθα:

• Εφημερεύων ιατρός μέχρι και (δύο) ώρες από την λήξη της εφημερίας του 
Νοσοκομείου του πρέπει να εισέλθει (Ιορίη ρββδννοτά) στην οηΐίπθ πλατφόρμα του 
ΕΚΑΒ και να δηλώσει τους ασθενείς ΟΟΝ/ΙΩ που είτε βρίσκονται στα ΤΕΠ είτε έχουν 
κάνει εισαγωγή, που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια και δύνανται να διακομιστούν 
προς στο δίκτυο των συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών.

• Κριτήρια Εισαγωγής: μπορούν να διακομιστούν νοσηλευόμενοι ασθενείς ή ασθενείς 
του ΤΕΠ, οι οποίοι χρήζουν νοσηλείας, χωρίς την παρουσία σημείων ή συμπτωμάτων 
πολύ σοβαρής νόσου που μπορεί να οδηγήσουν άμεσα σε ανάγκη για μηχανική 
υποστήριξη αναπνοής. Εξαιρούνται επίσης ασθενείς που χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης από άλλη ειδικότητα, όπως χειρουργικοί ασθενείς, ασθενείς με οξύ 
έμφραγμα μυοκαρδίου, έγκυοι, ασθενείς σε τεχνητό νεφρό κλπ.

• Τα στοιχεία εισόδου (Ιορίη ρθδδννοτά) στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΟΔΙΚ- 
ΕΚΑΒ, θα σταλούν στο θποίί του Διοικητή του κάθε Νοσοκομείου 1ης και 2ης ΥΠΕ, ο 
οποίος είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τον ορισμό των ιατρών καταχώρησης 
των εν λόγω διακομιδών του εκάστοτε Νοσοκομείου.

• Για τους Οθνΐϋ-19 ασθενείς είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, προ της καταχώρησης των 
στοιχείων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ για το προγραμματισμό 
της διακομιδής τους προς το δίκτυο των συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών, να 
διαθέτουν θετικό ΡΟΚ και να πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής που αναφέρονται.

• Σύνδεσμοι που θα οριστούν από τις Ιδιωτικές Κλινικές [θα σταλούν τα στοιχεία εισόδου 
(Ιοςίη ρ3δδ\Λ/οτοΙ) για την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ] θα 
εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα αποδέχονται ασθενείς.



ο Σε περιπτώσεις ήδη νοσηλευόμενων ασθενών που διαγιγνώσκονται θετικοί 
κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους (σε αυτές τις ιδιωτικές κλινικές) οι 
σύνδεσμοι από τις ιδιωτικές κλινικές θα μπορούν να τους καταχωρούν ώστε 
να παραμείνουν για νοσηλεία στην ίδια κλινική.

• Κατόπιν της εισαγωγής των στοιχείων των προς διακομιδή ασθενών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ, Ιατρός της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ θα επεξεργάζεται το αίτημα και 
θα το κατευθύνει προς τις ανάλογες ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν κενές κλίνες 
(φέροντας σε επικοινωνία τον θεράποντα ιατρό με τον ιατρό σύνδεσμο της ιδιωτικής 
κλινικής).

• Μετά την αποδοχή του εκάστοτε ασθενούς από την αντίστοιχη Ιδιωτική Κλινική, τα 
στελέχη της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ θα εγκρίνουν τη τελική πραγματοποίηση της διακομιδής η 
οποία και θα δρομολογείται με τη χρήση του ανάλογου ασθενοφόρου οχήματος. Οι 
διακομιδές θα πραγματοποιούνται κυρίως με ασθενοφόρα των ιδιωτικών κλινικών.

• Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ, θα είναι εφικτό ο υπεύθυνος 
καταχώρησης των διακομιδών του κάθε Νοσοκομείου, να βλέπει σε πραγματικό χρόνο 
τη διαδικασία εξέλιξης των δηλωμένων αιτημάτων των διακομιδών.

• Βάσει των προαναφερόμενων, από τη Δευτέρα 10 Ιανουάριου 2022, η 
πραγματοποίηση των απαιτούμενων διακομιδών ασθενών Οθνΐϋ-19 από τα 
Νοσοκομεία του ΕΣΥ προς στο δίκτυο των συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών, θα 
εγκρίνεται ΜΟΝΟ αφού τα στοιχεία των ασθενών θα έχουν καταγραφεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ. Κατά συνέπεια πλέον ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ο οποιοσδήποτε άλλος τρόπος (απευθείας συνεννόηση με Ιδιωτικές 
Κλινικές, αποστολή βπιαίΙ, τηλεφωνική ενημέρωση του ΕΚΑΒ) για τη πραγματοποίηση 
των εν λόγω διακομιδών παρά ΜΟΝΟ μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ. Υπενθυμίζουμε πως η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 
του ΕΚΑΒ (ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ), κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 53Γ8-0ον-2, 
αποτελεί το υπεύθυνο όργανο του για τον επιχειρησιακό συντονισμό και έλεγχο 
όλων των διακομιδών ασθενών από και προς τους Υγειονομικούς 
Σχηματισμούς (είτε Δημόσιους είτε Ιδιωτικούς).

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ, για τη 
καταγραφή των απαιτούμενων διακομιδών ασθενών Οθνΐϋ-19 από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ 
προς στο δίκτυο των συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο ορισμένος υπεύθυνος του κάθε 
Νοσοκομείου του ΕΣΥ, μπορεί να απευθύνεται 24ώρες το 24ώρο στην Ομάδα Διαχείρισης 
Κρίσεων του ΕΚΑΒ στα τηλέφωνα: 2132143124, 2132143203, 2132143253, 2132143172, 
2132143260 ή και στο ΘΠ3ΪΙ οάίΙ<@ΘΚ30.αΓ

Β. Θέματα καταχώρησης στοιχείων κλινών στο ΒΙ Ροιπιβ του Υπουργείου Υγείας

Όλες οι συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές θα πρέπει να καταχωρούν στοιχεία στο ΒΙ 
ΡοΓΓΠδ του Υπουργείου Υγείας, ως εξής:

Α. αναφορά κλινών: αφορά τις απλές κλίνες που νοσηλεύουν περιστατικά Οονϊά.19 
(αριθμό συνόλου κλινών, αριθμό καλυμμένων κλινών και αυτόματα προκύπτει ο αριθμός των 
κενών κλινών). Προσοχή! Τα στοιχεία τροποποιούνται σε οποιαδήποτε αλλαγή στην κάλυψη, 
δλδ. είναι σε πραγματικό χρόνο επί καθημερινής βάσεως (24/7).

Β. αναφορά κλινών ΜΕΘ: αφορά τα στοιχεία κλινών ΜΕΘ (ΟονίοΙ και για λοιπά 
περιστατικά). Καταχωρούνται το σύνολο των κλινών ΜΕΘ -  ΟΟΝ/Ιϋ ή ηοπ-Οονΐά, ο αριθμός 
καλυμμένων κλινών και προκύπτει αυτόματα ο αριθμός των κενών κλινών. Προσοχή! Τα 
στοιχεία τροποποιούνται σε οποιαδήποτε αλλαγή στην κάλυψη, δλδ. είναι σε πραγματικό 
χρόνο επί καθημερινής βάσεως (24/7).



Οι ιδιωτικές κλινικές που δεν έχουν νοήστη στο ΒΙ Ροπτίδ του Υπουργείου Υγείας ή 
έχουν χρήστη μόνο για μία από τις δύο αναφορές, θα πρέπει να επικοινωνούν με τη 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία χρήστη 
στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: άί9ίΐ3ΐ@ηηοΙ"ΐ.9θν.9ΐ', 2132161755 ή 2132161241.

Γ. Δομές Ιδιωτικού Τομέα που θα διατεθούν για τη νοσηλεία Οονϊύ-19 ασθενών
Επισημαίνουμε ότι οι Δομές που έχουν διατεθεί και για τις οποίες έχετε υπογράφει 

σύμφωνο συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ είναι οι παρακάτω:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΙΝΕΣ
οονίϋ

1 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 11

2 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16

3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε. (ΜΕΘΙΤΕΡΡΑΝΕΟ) 15

4 ΕυΚΟΜΕΘΙΟΑ Α.Ε. 7

5 ΗΜΙΘΕΑ ΝΤΥΝΑΝ 41

6 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 55

7 ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ Α.Ε. 35

8 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 8

9 ΜΕΤΚΟΡΟϋΤΑΝ ΟΕΝΕΚΑΕ Α.Ε. 19

10 ΛΗΤΩ Α.Ε. 10

11 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 34

12
ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. 
(ΜΕΤΡΟΡΟϋΤΑΝ) 22

13 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 27

ΣΥΝΟΛΟ 300

Στις δομές αυτές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 
την καταλληλόλητα και επάρκεια των δικτύων ιατρικών αερίων. Με ιδιαίτερη έμφαση για το 
οξυγόνο, όπου θα υπάρξει πιθανή αύξηση των ποσοτήτων που θα απαιτούνται για την 
κάλυψη των αναγκών. Προκειμένου να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός των 
παραδιδόμενων φορτίων θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά και η προμηθεύτρια εταιρεία.

Επίσης για κάθε μια από τις ανωτέρω δομές θα πρέπει να συμπληρωθεί ο συνημμένος 
πίνακας ΟΗΕΟΚϋδΤ και να μας αποσταλεί.

Τέλος, θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την 
διαχείριση ασθενών με Οονίά.19 που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας. Εφιστούμε την 
προσοχή στις Επιτροπές Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων ώστε να γίνεται πιστή εφαρμογή 
των οδηγιών και των πρωτοκόλλων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



Συνημμένα:
1 πίνακας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
4. Γραφείο Προέδρου ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ



0ΗΕ0ΚΙΙ5Τ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΟνίϋ 19

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

1.1 Επωνυμία κλινικής

1.2 Διεύθυνση

1.3 Υπεύθυνος επικοινωνίας

1.4 Τηλέφωνο επικοινωνίας

1.5 Αριθμός Οργανικών κλινών

1.6 Αριθμός ανεπτυγμένων κλινών νοσηλείας

1.7 Αριθμός κλινών ΜΑΦ

1.8 Αριθμός κλινών ΜΕΘ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(για όποια από τα παρακάτω είναι διαθέσιμα): ΝΑΙ ΟΧΙ Παρατηρήσεις/Επεξηγήσεις

2.1 Οι απαιτούμενες πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις 
και εγκρίσεις είναι σε ισχύ; □ □

2.2 Το διαθέσιμο προσωπικό επαρκεί για την 
κάλυψη των αναγκών νοσηλείας; □ □

2.3
Οι κτιριολογικές εγκαταστάσεις και ο ιατρικός 
και μηχανολογικός εξοπλισμός επαρκούν για 
την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας;

□ □

2.4 Οι κλίνες νοσηλείας διαθέτουν δίκτυο παροχής 
αέρα; □ □

2.5 Οι κλίνες νοσηλείας διαθέτουν δίκτυο 
οξυγόνου □ □

2.6 Οι κλίνες νοσηλείας διαθέτουν δίκτυο παροχής 
κενού; □ □

2.7 Υπάρχει κεντρική δεξαμενή οξυγόνου; □ □

2.8 Η κεντρική δεξαμενή οξυγόνου επαρκεί για την 
κάλυψη των αναγκών νοσηλείας; □ □

2.9 Υπάρχει γεννήτρια οξυγόνου; □ □

2.10 Η γεννήτρια οξυγόνου επαρκεί για την κάλυψη 
τω ν α να γκώ ν ν ο σ η λ ε ία ς ; □ □

2.11 Υπάρχουν φιάλες οξυγόνου; □ □

2.12 Οι φιάλες οξυγόνου επαρκούν για την κάλυψη 
των αναγκών νοσηλείας; □ □
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 0  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ: 
(για όποια από τα παρακάτω είναι διαθέσιμα)

ΝΑΙ ΟΧΙ Παρατηρήσεις/Επεξηγήσεις

3.1 Δίκτυα Ιατρικών αερίων □ □

3.2 Πιέσεις δικτύων Ιατρικών Αερίων □ □

3.3 Δεξαμενές Ιατρικών Αερίων □ □

3.4 Φιάλες Ιατρικών Αερίων □ □

3.5 Γεννήτρια Οξυγόνου □ □

3.6 Δίκτυο κλιματισμού □ □

3.7 Φίλτρα / Σακόφιλτρα κλιματισμού □ □

3.8 Μ ο π ϊ ϊ ο γ  Παρακολούθησης ασθενών □ □

3.9 Αναπνευστήρες □ □

3.10 Εφεδρικοί αναπνευστήρες □ □

3.11 Φορητοί αναπνευστήρες □ □

3.12 Συσκευές Ηΐ§ή ΡΙονν □ □

3.13 Ροόμετρα κατάλληλα για Συσκευές Ηΐ§Μ ΡΙονν □ □

3.14 Ροόμετρα □ □

3.15 Αναρροφήσεις επιτοίχιες □ □

3.16 Αναρροφήσεις Ηλεκτρικές □ □

3.17 Ηλεκτρομηχανολογικες εγκαταστάσεις □ □

3.18 υ ρ $ □ □

3.19 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος □ □

3.20 ΒΜ5 □ □

3.21 Φωτισμός □ □

3.22 Συστήματα Συναγερμών (ΑΙθπτίδ) □ □

3.23 Συνθήκες πίεσης σε χώρους μονώσεων □ □

3.24 Σύστημα Πυρανίχνευσης □ □

3.25 Σύστημα Πυρόσβεσης □ □
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4. ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ

4.1 Καθαρισμού Χώρων □ □

4.2 Καθαρισμού Εξοπλισμού □ □

Ημερομηνία: / /

Για την Κλινική
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