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• ΣΚΟΠΟΣ

Κατά την αρχική περίοδο της πανδημίας COVID-
19 (2/2020-12/2020), ο ΕΟ εξέτασης ασθενών 
αποτέλεσε μια δομή κομβικής σημασίας για τη 
διαλογή ασθενών με ύποπτη 
συμπτωματολογία για COVID-19, προ της 
εισόδου τους στο ΤΕΠ. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης είναι να καταδείξει την εμπειρία και 
προσφορά του προσωπικού που στελέχωσε τον 
ΕΟ του ΓΝ-Πατρών «Άγιος Ανδρέας» κατά το 
διάστημα αυτό.

• ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Κατα το διάστημα 2/2020-12/2020 εξετάστηκαν 
στον ΕΟ 6815 ασθενείς με ύποπτη 
συμπτωματολογία για COVID-19. Οι ασθενείς 
με κριτήρια τη βαρύτητα του ατομικού 
ιστορικού, τα ευρήματα απο την Φυσική 
Εξέταση, την μέτρηση SpO2 και την ύπαρξη ή μη 
ευρημάτων στην ακτινογραφία θώρακος,
διεκπεραιώνονταν στον ΕΟ και λάμβαναν 
οδηγίες για κατ’οικον αντιμετώπιση ή 
προωθούνταν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
του ΤΕΠ για πιθανή εισαγωγή στην Κλινική 
Λοιμώξεων.

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από το σύνολο των ασθενών που εξετάστηκαν 
στον ΕΟ, 2923 (42,89%) ασθενείς διαγνώστηκαν 
θετικοί στην COVID-19 μέσω RT-PCR-test και 
διεκπεραιώθηκαν με οδηγίες,
συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής,
προγραμματισμένες επανεκτιμήσεις και 
τηλεφωνικές οδηγίες κατ’οικον
(τηλεσυμβουλευτική). 952(13,96%)ασθενείς 
προωθήθηκαν από τον ΕΟ για νοσηλεία στην 
Κλινική Λοιμώξεων. Οι υπόλοιποι 2940 (43,14%)
ασθενείς με ύποπτη συμπτωματολογία COVID-
19 και αρνητικό RT-PCR-test διεκπεραιώθηκαν 
ως τυπικές λοιμώξεις ανανευστικού από τον ΕΟ 
και δεν εισήλθαν στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο ΕΟ διαλογής και αντιμετώπισης υπόπτων COVID-
19 περιστατικών αποτέλεσε δομή ΠΦΥ ζωτικής 
σημασίας για την αποσυμφόρηση του ΤΕΠ και την 
αντιμετώπιση εξωτερικών ασθενών που δεν είχαν 
ανάγκη νοσηλείας. Η στελέχωση παρόμοιων δομών 
με γιατρούς της ΠΦΥ μπορεί να συμβάλλει 
καταλυτικά στην ριζική αντιμετώπιση παρόμοιων 
υγειονομικών κρίσεων στο μέλλον.
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