
 

                     
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ          
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                  
           «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                            

                                                                     Προς : 
                                                                ΜΜΕ Ν. Ροδόπης 

 
                     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY 
 

Μετά το 2ο κύμα της πανδημίας και την αναστολή των προγραμματισμένων 

χειρουργείων και των Εξωτερικών Ιατρείων η επαναλειτουργία του Γ.Ν. Κομοτηνής 

ξεκινά σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την μελλοντική πορεία της 

πανδημίας, η οποία αναμφισβήτητα θα εξαρτηθεί  από την δικής μας περαιτέρω στάση, 

στις υποδείξεις των ειδικών, καθώς βρισκόμαστε στο επόμενο βήμα για την επίλυση 

του προβλήματος, ενώ η  προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι την οριστική λύση του, με τον 

εμβολιασμό του πληθυσμού και την χρήση νέων φαρμάκων.  

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σε αυτό το 2ο κύμα πανδημίας που ήταν τόσο 

οδυνηρό, πραγματοποιήθηκαν: 571 έκτακτες επεμβάσεις στο χειρουργικό τομέα, 5.410 

επισκέψεις ασθενών στο ΤΕΠ και 1.433 εισαγωγές από τις οποίες, οι 214 αφορούσαν 

στην Παθολογική covid Κλινική. Για αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό 

που κράτησε το Νοσοκομείο «όρθιο» και εξυπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο τους 

ασθενείς τους.  

Από Δευτέρα λοιπόν 1-2-2021, τίθεται σε επαναλειτουργία το Νοσοκομείο, 

προγραμματισμένα και πειθαρχημένα, γιατί ο φόβος του 3ου κύματος πανδημίας, 

σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι υπαρκτός.  

Βάσει των ανωτέρω, το πρόγραμμα λειτουργίας διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

Αναφορικά με την Πύλη του Γ.Ν. Κομοτηνής, θα ισχύουν τα 

παρακάτω : 

 Θερμομετρούνται υποχρεωτικά ΟΛΟΙ και το προσωπικό του 

Νοσοκομείου. 

 Προσοχή : Αν ο ασθενής είναι εμπύρετος ή έχει σύμπτωμα  

αναπνευστικό (π.χ. βήχα) τότε οδηγείται στο BOX και ενημερώνεται ο 

γιατρός του. Γι΄ αυτό ο νοσηλευτής ή ο γιατρός της Πύλης ζητά 

απαντήσεις από όλους τους ασθενείς σε συγκεκριμένα ερωτήματα 

(πρόβλημα πυρετού, αναπνευστικού κ.λ.π.). 



 Δεν εισέρχεται στο χώρο κανένα αυτοκίνητο πλην των εργαζομένων, 

των νεφροπαθών, των ΑΜΕΑ και των μη αυτοεξυπηρετούμενων.  

 Αν ο ασθενής δεν είναι περιπατητικός, ο συνοδός τον οδηγεί μέχρι την 

είσοδο των ιατρείων και στην συνέχεια αποχωρεί εκτός του 

Νοσοκομείου.  

 Ο κάθε εισερχόμενος ασθενής κατέχει και φορά τη δική του μάσκα. 

Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η είσοδός του. 

 Εάν ο ασθενής είναι ανήλικος, συνοδεύεται από έναν μόνο γονέα. 

 Οι ασθενείς εισέρχονται στη συγκεκριμένη ώρα του ραντεβού τους. Αν 

έρθουν πιο νωρίς, παραμένουν στην Πύλη και αναμένουν να 

ειδοποιηθούν.  Γι΄ αυτό η Πύλη θα έχει καθημερινή ονομαστική 

κατάσταση των ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων και ο ένας φύλακας 

θα αναλαμβάνει τη διευθέτησή τους.  Η Πύλη θα διαθέτει και κατάσταση 

προγραμματισμένων χειρουργείων. 

 Όσοι προσέρχονται για να κλείσουν ραντεβού, θα τους γίνεται σύσταση 

να το πράττουν τηλεφωνικά, πρωινές ώρες  (τηλ.: 25313-51424 

2531351529 και 2531351332) Σε διαφορετική περίπτωση θα 

προσέρχονται ανά δύο παίρνοντας ένα νούμερο (1,2) το οποίο θα 

επιστρέφουν για να το λάβουν οι επόμενοι. 

 Ο χώρος  των εξωτερικών ιατρείων ελέγχεται διαρκώς και επιβάλλεται η 

τήρηση των αποστάσεων και τα ΜΑΠ.  

 Όλοι οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο οφείλουν να τηρούν ευλαβικά τα 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας. 

 Απαγορεύονται αυστηρά  τα επισκεπτήρια καθώς επίσης και οι συνοδοί 

ασθενών.  

 Οι συγγενείς των νοσηλευομένων ενημερώνονται τηλεφωνικά από τους 

θεράποντες ιατρούς των κλινικών, τα τηλέφωνα των οποίων πρέπει να 

τους γίνονται γνωστά.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα εισέρχεται στο χώρο του Νοσοκομείου κανείς 

ασθενής αν δεν αναγράφεται στις επίσημες λίστες της Πύλης. 

 

 

Αναφορικά με τις ισχύουσες διαδικασίες: 

 

1. Δύο (2)  ημέρες  πριν τη διεξαγωγή του τακτικού χειρουργείου, θα διενεργείται 

PCR (μοριακός έλεγχος COVID-19)  σε όλους τους ασθενείς που έχουν 

προγραμματιστεί μέσω της λίστας χειρουργείου. Αυτό συνεπάγεται ότι ο 



ασθενής θα πρέπει να προσέλθει στο Νοσοκομείο για τη διεξαγωγή του PCR,  

2 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του χειρουργείου. Η  γραμματέας της 

Επιτροπής Χειρουργείων θα πρέπει να ενημερώσει τον ασθενής και να ορίσει 

την ημερομηνία του χειρουργείου, την ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ και την 

ημερομηνία εισαγωγής και προεγχειρητικού ελέγχου. 

2. Ο ασθενής θα ενημερώνεται για το αποτέλεσμα του PCR την ίδια μέρα της 

διεξαγωγής του  PCR αποκλειστικά και μόνο από τον θεράποντα ιατρό του. 

3. Ο ασθενής  μία (1) ημέρα πριν τη διεξαγωγή του χειρουργείου και εφόσον 

προκύψει  αρνητικό PCR,  θα εισάγεται στο Νοσοκομείο προκειμένου να 

διεξαχθεί ο προεγχειρητικός έλεγχος  και η εισαγωγή του σε θάλαμο νοσηλείας. 

4. Για τα χειρουργεία της Δευτέρας (Χειρουργική) το PCR θα διενεργείται το 

προηγούμενο Σάββατο πρωινές ώρες και η εισαγωγή του και ο προεγχειρητικός 

έλεγχος θα διεξάγεται  την προηγούμενη ημέρα δηλαδή την Κυριακή το πρωί.  

5. Για τα χειρουργεία της Τρίτης (Ω.Ρ.Λ.)  PCR  θα διενεργείται το προηγούμενο 

Σάββατο πρωινές ώρες και η εισαγωγή του και ο προεγχειρητικός έλεγχος θα 

διεξάγεται  την προηγούμενη ημέρα δηλαδή τη Δευτέρα το πρωί. 

6. Η γραμματέας της Επιτροπής Χειρουργείων θα πρέπει εκτός από τις Κλινικές 

να προσκομίζει την εβδομαδιαία λίστα τακτικών χειρουργείων και στην Πύλη 

του Νοσοκομείου προκειμένου να επιτρέπουν την είσοδο των ασθενών.  

7. Οι ασθενείς που θα καλούνται από τη λίστα θα είναι αποκλειστικά και μόνο 

κάτοικοι του Νομού Ροδόπης, χωρίς καμία εξαίρεση.  

8. Δεν επιτρέπεται κανένας ασθενής να έχει συνοδό κατά την εισαγωγή και κατά 

τη διάρκεια της νοσηλείας του στο Νοσοκομείο. (Εξαίρεση έχουν οι ασθενείς 

που υποβάλλονται σε Ολική Αρθροπλαστική ,μετά από έγκριση του Διευθυντή 

της Κλινικής και τη σύμφωνη γνώμη της Διοικήτριας κι εφόσον δεσμευτεί ο 

συνοδός ότι θα παραμείνει  καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας στο Νοσοκομείο 

προσκομίζοντας το PCR, το αποτέλεσμα του οποίου, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των δύο ημερών.  

9. Κανένας ιατρός δε θα επικοινωνεί απευθείας με τον ασθενή για 

προγραμματισμό. Αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Γραμματείας της 

Επιτροπής Χειρουργείου η οποία θα τηρεί αυστηρά τη λίστα προτεραιότητας 

βάση της ημερομηνίας κλινικής εξέτασης. 

10. Οι γιατροί κατά την εξέταση των  νέων ασθενών και την ένταξη τους στη λίστα 

χειρουργείου θα πρέπει να σημειώνουν με επιμέλεια τα στοιχεία του ασθενούς 

και να χαρακτηρίζουν την κατηγορία του περιστατικού με πραγματικά κριτήρια  

και να ενημερώνουν τους ασθενείς για την καθυστέρηση της διεξαγωγής του 

χειρουργείου λόγω των ειδικών συνθηκών. 

 



 

Το πρόγραμμα των Χειρουργείων διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

 

Το πρόγραμμα των Εξωτερικών Ιατρείων διαμορφώνεται ως ακολούθως, με τις 

σχετικές επισημάνσεις:  

Τα ιατρεία της Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, Ουρολογικής θα πραγματοποιούνται στο 

Χειρουργικό Εξωτερικό Ιατρείο. 

Τα ιατρεία Μαιευτικής και Νευρολογικής στο Μαιευτικό Εξωτερικό Ιατρείο 

Τα ιατρεία της ΩΡΛ στο ακοολογικό ιατρείο 

Όλοι οι ασθενείς θα παραμένουν στο χώρο των καινούργιων εξωτερικών ιατρείων 

Από 1/2/2021 τα εξωτερικά ιατρεία θα λειτουργούν με βάση των κατωτέρω πίνακα: 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ 20% 

ΗΜΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 (ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 2 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 

ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΕΣ ΛΟΓΩ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ) 

ΤΡΙΤΗ Ω.Ρ.Λ. 

 

 

 

 

2  (1 ΣΡΔ+ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ) 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 1 (ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ή  1 

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ή 

1 ΜΙΚΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

 

 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

1 

 

 

1  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ  

1  ΚΗΛΗ  

 

1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ-

ΠΕΜΠΤΗ  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 4  ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

1 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 



  Α/Α   ΚΩΔΙΚΟΣ   ΙΑΤΡΕΙΟ ATOMA 
ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

1 591 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 25 8 30 5 5 5 5 5 

2 629 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ(ΑΞΟΝ. ΤΟΜΟΓΡ.) 5 9 60 1 1 1 1 1 

3 630 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ(ΥΠΕΡΗΧΟΙ) 10 9 45 2 2 2 2 2 

4 567 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ(ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) 3 9:30 30 1   1   1 

5 552 ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ  5 10:30 20     5     

6 625 ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜ) 5 9:30 20       5   

7 532 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ 5 9 20         5 

8 615 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 5 9 45       5   

9 537 ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 10 9 20     5   5 

10 590 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 20 9 30 5 5 5   5 

11 592 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓ) 5 9 15       5   

12 559 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 5 9:30 20   5       

13 596 ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ @ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 5 10:30 15   5       

14 546 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  5 10:30 15       5   

15 548 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3 9 40         3 

16 530 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 10 9 20 10       10 

17 612 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡ 5 9:30 20     5     

18 542 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 5 9 20   5       

19 631 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (ΧΕΙΡΟΥΡ) 5 9 20 5         

20 523 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  5 10:30 20 5         

21 543 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ (ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ) 5 9 20     5     

22 562 ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ 25 10:30 45 5 5 5 5 5 

23 545 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 5 9 20   5   5   

24 528 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 15 10 20   10   5   

25 563 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ (ΕΝΕΣΙΜΕΣ ΑΓΩΓΕΣ) 5 9 30 5         

26 564 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ (ΚΑΝΙΩΤΗ) 5 9 30     5     

27 538 Ω.Ρ.Λ.  10 9 20         10 



Το πρόγραμμα του ΚΕΦΙΑΠ. διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

  

- Φυσικοθεραπεύτριες   (3) : 2 συνεδρίες  ημερησίως  έκαστη, 

- Εργοθεραπεύτρια :   3 συνεδρίες ημερησίως, 

- Κοινωνική Λειτουργός:  2 συνεδρίες ημερησίως. 

 

Το πρόγραμμα του Κ.Ψ.Υ. διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

Παιδοψυχίατρος :  2 περιστατικά ημερησίως (χώρος - ΚΕΦΙΑΠ)  

 Ψυχολόγος        :  1 περιστατικό ημερησίως (χώρος - ΚΕΦΙΑΠ)  

Ψυχολόγοι   2     :  2 περιστατικά κάθε Παρασκευή στο Νοσοκομείο  

 

 

             Οι πολίτες πρέπει να επιδείξουν υπευθυνότητα, σεβασμό και πειθαρχία στους 

κανόνες, για να τα καταφέρουμε πάλι όλοι ΜΑΖΙ!!!  

 

   
 

 

                                                                                     Κομοτηνή 29-1-2021  
                                                                H Διοικήτρια   

                                                                  του  Γ.Ν. Κομοτηνής 
 

 
                                                                  

                                                                                Μαγδαληνή  Γιαμουστάρη  


