ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ Κ.Υ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Βιώνουμε μια δύσκολη υγειονομική συγκυρία και πρέπει να συντονιστούμε και να
εφαρμόσουμε τις οδηγίες του ΕΟΔ Υ και του Υπουργείου Υγείας ώστε να
αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά την εξάπλωση και αναχαίτηση της
επιδημίας.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό πριν την είσοδο του Κ.Υ.Ορεστιάδας έχουμε

δημιουργήσει ένα σημείο διαλογής όπου καθημερινά υπάρχει μία νοσηλεύτρια, η οποία
θέτει ερωτήματα στον καθένα που θα προσέρχεται στο Κ.Υ.Ορ/δας, ώστε να εντοπιστεί
κάθε πιθανό ύποπτο κρούσμα.

Θα παρακαλούσαμε όλους όσους προσέρχονται στο Κ.Υ.Ο. να απαντούν χωρίς να
κρύβουν οτιδήποτε και χωρίς να δυσφορούν στα διάφορα ερωτήματα του προσωπικού
και να διευκολύνουν το έργο τους όπως και να συμμορφώνονται άμεσα στις υποδείξεις
τους.

Αν ένας ασθενής συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί σαν
ύποπτο κρούσμα, τον απομονώνουμε σε ένα χώρο μή προσβάσιμο δε άλλους ασθενείς,

όπου παραμένει μέχρι την διακομιδή του στο νοσοκομείο.
Φυσικά αν έχει συμπτώματα δυνητικά επικίνδυνα για την ζωή του, θα
αντιμετωπίζεται στον χώρο των εκτάκτων και είναι εύλογο τότε, ότι ο χώρος θα
σφραγιστεί και θα απολυμανθεί άμεσα.

Όταν το προσωπικό υποδεικνύει κάποιον να περιοριστεί κατ' οίκον, πρέπει να
υπακούει αγόγγυστα και να το κάνει άμεσα.

Σαν οδηγία που δίνουμε πλέον σε όλους είναι ότι, όταν κάποιος έχει βήχα,
πυρετό , δύσπνοια και δεν ανήκει σε ευπαθή κατηγορία, να απομονώνεται στο σπίτι του,
να μην προσέρχεται στο Κ. Υ. Ορεστιάδας, και για περαιτέρω οδηγίες να έρχεται σε
επαφή, τηλεφωνικά, με τον θεράποντα ιατρό του, με ένα ιατρό του Κ.Υ.Ορ/δας, ή ακόμη
καλύτερα τον ΕΟΔ Υ για το τι πρέπει να κάνει.
Βεβαίως και υπάρχει το μείζον θέμα της συντα"ιογράφησης φαρμάκων για χρόνια
σοβαρά νοσήματα. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν
περισσότερο η προσέλευση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες και αυτό μπορεί
να γίνει:

Ζητώντας τη βοήθεια της υπηρεσίας «βοήθεια στο σπίτι» , όπου είναι εφικτό
Να ζητείται από τους ασθενείς η διευκόλυνση της συνταγογράφησης από τον
προσωπικό τους φαρμακοποιό δηλ. ο φαρμακοποιός έχοντας το ΑΜΚΑ του
πελάτη του να προσέρχεται ο ίδιος στο Κ.Υ.Ορ/δας.

Να ζητείται να γίνεται η συνταγογράφηση από ένα νεότερο και υγιές μέλος της
οικογένειάς του.

Σημαντικό λοιπόν είναι να ελαττωθεί η προσέλευση στο Κ. Υ . Ορ/δας ατόμων που
ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες όσο το δυνατό περισσότερο.

Φυσικά πρέπει να μετατοπιστούν χρονικά ελεύσεις που δεν θα έχουν το χαρακτήρα
του επείγοντος, όπως τα ετήσια

check up,

τα χρόνια νοσήματα κ.λ.π.

Τις τελευταίες ημέρες ελήφθησαν αρκετά μέτρα από την πολιτεία, που είναι στη
σωστή κατεύθυνση. Όμως οποιοδήποτε μέτρο, όσο αποτελεσματικό να φαίνεται στο
σχεδιασμό του και στον προγραμματισμό του, θα ακυρωθεί εάν δεν υπάρξει η πλήρης
εφαρμογή και συμμόρφωση του κόσμου δηλ. όλων μας ανεξαιρέτως.

Συνεπώς καίτοι τα μέτρα που ελήφθησαν αλλάζουν τις καθημερινές τους συνήθειες
πρέπει να γίνουν αποδεκτά και να εφαρμοστούν πλήρως.
Μία έκκληση προς όλον τον πληθυσμό της περιοχής μας:
ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ.

Ας περάσουμε όσο το δυνατόν με λιγότερες συνέπειες και απώλειες αυτήν την τεράστια
υγειονομική κρίση.

Εφιστούμε την προσοχή και ζητούμε την επίδειξη ευθύνης στα νεότερα άτομα της
κοινότητας , ότι προστατεύοντας τον εαυτό τους, προστατεύουν τους γονείς τους και τους
συγγενείς τους που πιθανόν να ανήκουν στις ευπαθείς κατηγορίες.
Μην γίνουν οι ίδιοι με την απερισκεψία τους η αιτία να νοσήσει κάποιος υπερήλικας στον
οικογενειακό του κύκλο, με κίνδυνο να υποκύψει στη νόσο.

Τα αίσθημα ευθύνης και η μέγιστη συμμόρφωση στις υποδείξεις των Υγειονομικών
Αρχών και της Πολιτείας, είναι απαράβατη προϋπόθεση για να βγούμε όσο το δυνατόν
πιο ανώδυνα από αυτή την επιδημία.

Ευχαριστούμε όλους για την κατανόηση.

