ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίςιο τησ ςταδιακήσ επαναλειτουργίασ και προγραμματιςμοφ των τακτικών εξωτερικών ιατρείων
και τακτικών χειρουργείων και πάντα με γνώμονα την περιφροφρηςη τησ υγείασ των πολιτών, το Γενικό
Νοςοκομείο Χανίων ανακοινώνει τα εξήσ:
























Από Δευτζρα 11/05/2020 επαναλειτουργοφν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
Ο προγραμματιςμόσ επίςκεψθσ κα γίνεται μόνο κατόπιν επικοινωνίασ με τθ γραμματεία των
εξωτερικϊν ιατρείωνςτο τθλζφωνο 28210 71010 και κατά τισ ϊρεσ 10:00 με 14:00 τισ κακθμερινζσ,
και όχι δια τθσ φυςικισ παρουςίασ.
Τα ραντεβοφ κα ζχουν χρονικό προςδιοριςμό, και χρονικι απόςταςθ μεταξφ τουσ και ωσ εκ τοφτου
κα είναι περιοριςμζνα, βάςει των οδθγιϊν που ζχουμε λάβει από το Υπουργείο Υγείασ.
Ο αρικμόσ των χειρουργείων κα είναι επίςθσ περιοριςμζνοσ και ςτα πλαίςια προεγχειρθτικοφ
ελζγχου κα ηθτείται ζλεγχοσ και για κορωνοϊό.
Η είςοδοσ των αςκενϊν κα γίνεται μόνο από τθν κεντρικι είςοδο του νοςοκομείου και μόνο 15
λεπτά πριν το προγραμματιςμζνο ραντεβοφ. Θα ζχει προθγθκεί ζλεγχοσ από τουσ νοςθλευτζσ και
φφλακεσ ςτθν εξωτερικι πφλθ του νοςοκομείου.
Όλοι οι προςερχόμενοι αςκενείσ κα φοροφν υποχρεωτικά μάςκα. Παρακαλοφμε να τθροφνται οι
κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ, των απαιτοφμενων αποςτάςεων αςφαλείασ κακϊσ και αποφυγι
άςκοπων μετακινιςεων.
Η προςζλευςθ των αςκενϊν κα γίνεται χωρίσ ςυνοδό, εφόςον το επιτρζπει θ κατάςταςι τουσ,
τθρϊντασ τουσ κανόνεσ φυςικισ απόςταςθσ.Ο χϊροσ αναμονισ των τακτικϊν εξωτερικϊν ιατρείων
ζχει ιδθ διαμορφωκεί ϊςτε να υπάρχει θ απαιτοφμενθ απόςταςθ μεταξφ των αςκενϊν και
περιοριςμζνθ παρουςία ατόμων ςτον ίδιο χϊρο.
Θα εφαρμόηεται υποχρεωτικά θ αχλθςυνταγογράφθςθ και δεν κα γίνεται πλζον ςυνταγογράφθςθ
ςτα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
Για τθν ζκδοςθ ιατρικϊν βεβαιϊςεων οι πολίτεσ παρακαλοφνται να απευκφνονται ςτα Κζντρα
Υγείασ και ΤΟΜΥ όπωσ και για τθν ςυνταγογράφθςθ.
Αναφορικά με το φαρμακείο του νοςοκομείου μασ, τα ραντεβοφκα κλείνονται ςτο τθλζφωνο 28210
22135-6.
Όλα τα προγραμματιςμζνα ραντεβοφ του Νεφρολογικοφ Ιατρείου κα πραγματοποιθκοφν κανονικά,
κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ςτο τθλζφωνο 28210 22547, από 08:00 ζωσ 14:00 τισ
κακθμερινζσ, για τον ακριβι κακοριςμό τθσ ϊρασ προςζλευςθσ.
Οι αιμολθψίεσ κα πραγματοποιοφνταικατόπιν ραντεβοφ με χρονικό και χωροταξικό
προγραμματιςμό.
Όςον αφορά τον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ, τα ραντεβοφ για το Κ.Ψ.Υ.& Ιατρείου Παίδων και
Εφιβων, κα κλείνονται ςτο τθλζφωνο 28213 40500 & 28210 51394 αντίςτοιχα, και κα ιςχφουν όλεσ
οι χρονικζσ και χωροταξικζσ αποςτάςεισ κακϊσ και οι ςυςτάςεισ για τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ.
Τζλοσ, τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν και απεικονιςτικϊν εξετάςεων κα παραδίδονται ςτθν
κεντρικι πφλθ του νοςοκομείου μασμε τθν επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ τθσ/ου αςκενοφσ,
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το αντίςτοιχο τμιμα.
Παρακαλοφμε για τθν ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ του νοςοκομείου ςτθν είςοδο των ιατρείων,
ςτουσ διαδρόμουσ του νοςοκομείου και ςτον προαφλιο χϊρο.
Διευκρινίηεται ότι το νοςοκομείο βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ ςταδιακισ και όχι τθσ πλιρουσ
επαναλειτουργίασ και ιςχφουν όλα τα περιοριςτικά μζτρα πρόςβαςθσ και παραμονισ ςε αυτό.



Παραμζνει αυςτθρά θ απαγόρευςθ του επιςκεπτθρίου, και θ παραμονι ενόσ μόνο ςυνοδοφ
εφόςον απαιτείται από τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ, πάντα με τθν επίδειξθ τθσ ειδικισ κάρτασ
ειςόδου.

Καλοφμε τουσ ςυμπολίτεσ μασ για ςυμμόρφωςη με τισ οδηγίεσ του προςωπικοφ του
Νοςοκομείου μασ και τουσ κανόνεσ που ζχουν τεθεί, ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ,για την αποφυγή
τησ μετάδοςησ του νζου κορωνοϊοφ(SARSCoV 2).

