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Προς το ΔΣ του

Συλλόγου Ασθενών με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας (HELLESCC)
Ενταύθα
Αθήνα, 17/3/2020
Αξιότιμοι Κύριοι

Μετά από πρόταση μας και με την απόλυτη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών της
Ιατρικής Υπηρεσίας, της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του Υπεύθυνου της Επιτροπής
Λοιμώξεων, ο Διοικητής του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» κ Αν. Γρηγορόπουλος ενέκρινε την χορήγηση ενδοφλεβίων βιολογικών
φαρμάκων στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn που παρακολουθούνται
στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα στο χώρο που φιλοξενεί το Γαστρεντερολογικό Εξωτερικό
Ιατρείο.
Οι συνεδρίες βιολογικών θεραπειών θα διενεργούνται εκεί υπό την εποπτεία
εξειδικευμένου Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού και η παρασκευή των διαλυμάτων θα
γίνεται από την εξειδικευμένη νοσηλεύτρια του Τμήματος για όσο διάστημα διαρκέσει η
πανδημία του COVID-19 και δεν θα διενεργούνται στο χώρο αυτό Εξωτερικά
Γαστρεντερολογικά Ιατρεία ενώ οι εξωτερικές επείγουσες ενδοσκοπήσεις θα μεταφερθούν
στο Ενδοσκοπικό Τμήμα του 6ου ορόφου.
Με την απόφαση αυτή οι ασθενείς θα βρίσκονται σε απομονωμένο χώρο του
Νοσοκομείου, προστατευμένοι από επαφές δυνητικά επικίνδυνες για τη υγεία τους.
Παράλληλα, οι Ιατροί του Τμήματος θα επικοινωνούν μαζί τους την προηγούμενη της
θεραπείας για να ενημερώνονται για συμπτώματα ύποπτης λοίμωξης όχι μόνο από τον
κορωνοϊό αλλά και οποιαδήποτε άλλη αιτία καθώς και για ιστορικό επαφής με ύποπτα ή

επιβεβαιωμένα κρούσματα ώστε να αποφεύγεται η πιθανή μετάδοση του ιού από και προς
τους ασθενείς και η προστασία του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού.
Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Διοικητή του
Νοσοκομείου, τους Προϊστάμενους της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κκ Ζακυνθινό
και Πιστιόλα, αντίστοιχα, τον υπεύθυνο της επιτροπής Λοιμώξεων κ Παπασταμόπουλο, τις
Τομεάρχες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες του Γαστρεντερολογικού
Τμήματος, του Ενδοσκοπικού Τμήματος και των Γαστρεντερολογικών Εξωτερικών Ιατρείων για
την άμεση ανταπόκριση και προθυμία τους να επιλύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα που
ταλάνιζε τους ασθενείς μας που λαμβάνουν Βιολογικές Θεραπείες στο Νοσοκομείο μας.

Για το Προσωπικό του Γαστρεντερολογικού Τμήματος
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