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                           14 Μαΐου 2020 
 

Aξιότιμοι κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ και κ. Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, 

Αξιότιμοι κ Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ του ΕΟΔΥ, 

 

Σε συνέχεια της οδηγίας της 11ης Μαΐου 2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 29369  της Γενικής 

Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας προς τα Νοσοκομεία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των 
τακτικών χειρουργείων, η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό 

να διευκρινιστούν τα εξής: 

 

Δεδομένου ότι απαιτείται ο έλεγχος για SARS-COV2 πριν από επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία, 

πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται, επίσης, τόσο σε επεμβάσεις 
υπό περιοχική αναισθησία (π.χ. επισκληρίδιο, περιφερικό νευρικό αποκλεισμό κλπ) όσο και στη 
χορήγηση καταστολής. Και αυτό γιατί κάθε είδος αναισθησίας μπορεί να χρειαστεί να μετατραπεί 

απρόβλεπτα σε γενική.  Σε κάθε περίπτωση η υποστήριξη της αναπνοής με μάσκα και ασκό ή και η 
διασωλήνωση, σε οποιαδήποτε στιγμή αυτό απαιτηθεί, είναι μία πράξη υψηλού κινδύνου για τη 

δημιουργία αερολύματος. Κατά συνέπεια μπορεί κανείς να εξαιρέσει από τον έλεγχο για SARS - COV2 

μόνο τους ασθενείς που δε λαμβάνουν καμία αναισθησία ή που υποβάλλονται σε επεμβάσεις μόνο 

υπό τοπική αναισθησία (δηλ. χωρίς τη συμμετοχή αναισθησιολόγου).  

 

Επίσης, εφόσον έχει αποφασισθεί να εξαιρεθούν του προεπεμβατικού ελέγχου για SARS-COV2 οι 

ενδοσκοπικές διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, βρογχοσκοπήσεις 

κλπ), η ΕΑΕ θεωρεί απαραίτητο να αναφερθεί ρητά ότι οι επεμβάσεις αυτές είναι εκ φύσεως 
υψηλού κινδύνου για δημιουργία αερολύματος και μετάδοση του ιού και ως εκ τούτου, 
απαιτείται η εφαρμογή μέτρων υψηλής ατομικής προστασίας από όλους τους εμπλεκόμενους 
επαγγελματίες υγείας.  
Παρακαλούμε να εγκρίνετε και να κοινοποιήσετε τις παραπάνω διευκρινίσεις το συντομότερο δυνατό 

προς αποφυγή της σύγχυσης, των συγκρούσεων αλλά και των κινδύνων που εγκυμονεί η 
ασάφεια ως προς τα ανωτέρω για τη δημόσια υγεία.   

Με εκτίμηση 
Για το Δ.Σ. 

 
                 H Πρόεδρος                                            H γενική γραμματέας 

                                       
             Aννα Μαλισιώβα                                            Ελεάνα Γαρίνη 
 
 
 
 


