
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ   
 
         7η Υγειονομική 
     Περιφέρεια  Κρήτης 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ   
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
ΠA.Γ.Ν.Η. 2810-542061
 2813-402240
  

 

 
Για να αποφεύγεται η ανησυχία ασθενών και συνοδών νοσηλευμένων 

ασθενών, από δημοσιεύματα που δεν 
με την  ΚΥΑ 80417/23-

«ΑΣΘΕΝΕΙΣ που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή 
υγείας για εξέταση 
κορωνοϊό COVID-19. 

Στο Νοσοκομείο μας
rapid tests επιτόπια. 
ασθενών, που προσήλθαν για θεραπεία και βρέθηκαν θετικοί.

Όσον αφορά στους συνοδούς

 «ΠΡΙΝ την είσοδό τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δ
υγείας, οι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών υπόκεινται σε 
εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) 
ωρών». 

Παρακαλούμε αναρτήστε/δημοσιεύσετε την παρούσα
Υπενθυμίζουμε ότι, η Διοίκηση είναι στην διάθεση των ΜΜΕ για κάθε 

διευκρίνιση προκειμένου να αποφεύγεται η διασπορά ψευδών ειδήσεων και 
η ανησυχία των πολιτών, ιδιαίτερα δε των ευπαθών ομάδων όπως 
αναφέρονται. 

Με εκτίμηση, 

                                                       

                                                             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για να αποφεύγεται η ανησυχία ασθενών και συνοδών νοσηλευμένων 
ασθενών, από δημοσιεύματα που δεν ευσταθούν, υπενθυμίζουμε σύμφωνα 

-12-21 (ΦΕΚ.6214/2021) τα εξής:  

ΑΣΘΕΝΕΙΣ που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή 
υγείας για εξέταση ΔΕΝ υπόκεινται σε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ για 

19.  

Στο Νοσοκομείο μας,  πριν την είσοδο τους στη κλινική
 Υπενθυμίζεται πρόσφατη νοσηλεία

που προσήλθαν για θεραπεία και βρέθηκαν θετικοί.

Όσον αφορά στους συνοδούς ασθενών ισχύει ότι:  

ΠΡΙΝ την είσοδό τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δ
συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών υπόκεινται σε 

εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) 

Παρακαλούμε αναρτήστε/δημοσιεύσετε την παρούσα
Υπενθυμίζουμε ότι, η Διοίκηση είναι στην διάθεση των ΜΜΕ για κάθε 

προκειμένου να αποφεύγεται η διασπορά ψευδών ειδήσεων και 
η ανησυχία των πολιτών, ιδιαίτερα δε των ευπαθών ομάδων όπως 
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Για να αποφεύγεται η ανησυχία ασθενών και συνοδών νοσηλευμένων 
, υπενθυμίζουμε σύμφωνα 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή 
υπόκεινται σε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ για 

κλινική, διενεργούνται 
Υπενθυμίζεται πρόσφατη νοσηλεία, με Covid 19 

που προσήλθαν για θεραπεία και βρέθηκαν θετικοί. 

ΠΡΙΝ την είσοδό τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή 
συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών υπόκεινται σε 

εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) 

Παρακαλούμε αναρτήστε/δημοσιεύσετε την παρούσα. 
Υπενθυμίζουμε ότι, η Διοίκηση είναι στην διάθεση των ΜΜΕ για κάθε 

προκειμένου να αποφεύγεται η διασπορά ψευδών ειδήσεων και 
η ανησυχία των πολιτών, ιδιαίτερα δε των ευπαθών ομάδων όπως 

Ν.Η 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 

ΜΜΕ 


