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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την 18/09/2020 στο ΚΥ Καλλιθέας λειτουργεί Ιατρείο
Αναφοράς covid-19.

Το Ιατρείο ιδρύθηκε σε απομονωμένο χώρο του ΚΥ Καλλιθέας, με
ξεχωριστή είσοδο.

Περιλαμβάνει απομονωμένο τμήμα του προαύλειου χώρου,
δίχωρο οικίσκο isobox, δύο απομονωμένους χώρους στο κτίριο
του ΚΥ Καλλιθέας και χημική τουαλέττα.

ΣΚΟΠΟΣ

Να εκτιμηθεί ο επιπολασμός της λοίμωξης covid-19 σε ασθενείς
με ύποπτα συμπτώματα, που προσέρχονται στο Ιατρείο
Αναφοράς του ΚΥ Καλλιθέας



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Το Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 7.00-22.00. 

Εφημερεύουν 2 Ιατροί (Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος ή 
Πνευμονολόγος), ενώ τις καθημερινές παρίσταται και Παιδίατρος. 

Εργάζονται επίσης 4 Νοσηλεύτριες/ές, 1 Διοικητικός Υπάλληλος, 
2 Καθαρίστριες και το Προσωπικό Φύλαξης του ΚΥ Καλλιθέας.

Υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας RT-PCR.
Η εξέταση γίνεται σε ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα.

Τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/1

Από 18/09/2020 έως 11/10/2020 εξετάστηκαν 653 ασθενείς (Α=267,Γ=386)
με συμπτώματα ύποπτα για covid-19.
Οι ηλικίες τους ήσαν: Α 2-81 και Γ 3-83 έτη.
Κρίθηκαν ύποπτοι και ελήφθησαν δείγματα ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος σε 559 ασθενείς (Α=225,Γ=334).

Βρέθηκαν 39 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ποσοστό 6,98% επί των
εξετασθέντων με RT-PCR (Α=17-Γ=22, Ηλικίας 10-69 έτη),

Από τους θετικούς ασθενείς:

1 (Α 69 ετών) διασωληνώθηκε στο Νοσοκομείο όπου παραπέμφθηκε
με το ΕΚΑΒ.

3 (Α=2, Γ=1) νοσηλεύτηκαν με ήπια εικόνα σε κοινό θάλαμο.

Οι υπόλοιποι παρέμειναν στο σπίτι χωρίς φαρμακευτική αγωγή, με
καλή πορεία.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/2

Τα κύρια συμπτώματα μεταξύ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
ήσαν:

Φαρυγγαλγία = 12 (30,77%)

Ρινίτιδα-Καταρροή = 11 (28,21%)

Ανοσμία-Αγευσία = 11 (28,21%)

Χαμηλή πυρετική κίνηση έως 380C = 10 (25,64%)

Αρθραλγίες - Μυαλγίες = 9 (23,08%)

Καταβολή = 8 (20,51%)

Πυρετός μεγαλύτερος από 380C= 5 (12,82%)

Δύσπνοια= 1 (2,56%)

Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων μετά τη διάγνωση ήταν
3 ημέρες.

Μετά την οξεία φάση παρέμεινε ανοσμία-αγευσία για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από 14 ημέρες.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

⚫ Η συμπτωματική λοίμωξη covid-19 παρουσιάζει
συμπτωματολογία παρόμοια με κοινές ιογενείς
λοιμώξεις.

⚫ Το μόνο διαφοροποιητικό σύμπτωμα ήταν η ανοσμία-
αγευσία.

⚫ Οι άνδρες φαίνεται ότι νοσούν βαρύτερα.

⚫ Η ήπια εικόνα εισβολής ακολουθείται κατά κανόνα από
καλή πορεία.

⚫ Ο φόβος της λοίμωξης covid-19 οδηγεί σε
υπερβάλλουσα χρήση RT-PCR.


