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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού της επιδημίας του COVID -19 και προκειμένου 

να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία των κατοίκων του νησιού μας, σας ενημερώνουμε ότι 

σήμερα 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου ευρεία 

σύσκεψη αναφορικά με τον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό των φορέων υγείας του 

νησιού. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των 4 ΚΥ και του ΕΚΑΒ. 

 Ο Διοικητής του νοσοκομείου κ. Γεώργιος Καμπούρης έδωσε έμφαση στην 

αναγκαιότητα ίδρυσης ιατρείου covid-19 για την αποσυμφόρηση του ΤΕΠ του νοσοκομείου 

και στην σημασία της συνεργασίας και τήρησης πλαισίου αρμοδιοτήτων  με στόχο την 

ανάσχεση της αυξητικής πορείας κρουσμάτων. 

 Στο πλαίσιο της επαγρύπνησης και του οργανωτικού σχεδιασμού της πανδημίας από 

3/9/20 έως και 4/9/20 θα επισκεφθούν την Λέσβο ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς, Αιγαίου 

κ. Χρήστος Ροϊλός και ο Διοικητής του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ κ. Νίκος Παπαευσταθίου και 

εκπρόσωπος του ΕΟΔΥ. 

Σε κάθε περίπτωση γνωστοποιείται στο κοινό ότι εξακολουθούν να είναι σε ισχύ τα 

κάτωθι μέτρα: 

 α) Αναστέλλεται η πλήρως λειτουργία των Τακτικών Χειρουργείων μέχρι νεότερης 

επανεκτίμησης των δεδομένων της πανδημίας από το Επιστημονικό Συμβούλιο του 

νοσοκομείου. 

β) Περιορίζονται τα ραντεβού των ασθενών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με ανώτερο 

αριθμό εξεταζόμενων ανά ιατρείο σε οκτώ (8). Το τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων 

θα ενημερώσει άμεσα τους πολίτες για την μεταφορά των ραντεβού σε νέες ημερομηνίες. 

Παρακαλούνται οι ασθενείς να προσέρχονται στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 

αυστηρά την καθορισμένη ώρα του ραντεβού τους, τηρώντας πάντα τα μέτρα ατομικής 

προστασίας (μάσκα και αποστάσεις). 
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γ) Το επισκεπτήριο των ασθενών συνεχίζει να είναι υπό περιορισμό και επιτρέπεται 

μόνο ένας συνοδός ανά ασθενή, κατόπιν έγγραφης άδειας.  

Παρακαλείται το κοινό να επιδεικνύει τον ανάλογο σεβασμό στις υποδείξεις του 
προσωπικού, για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του. 
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