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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
                                                                                                                              

«Πλαίσιο Επισκεπτηρίου ασθενών – Παρουσίας Συνοδών ασθενών  

στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας» 
 

Λόγω ιδιαίτερων επιδημιολογικών δεδομένων, ανακοινώνουμε το Πλαίσιο Επισκεπτηρίου 

ασθενών – Παρουσίας Συνοδών ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας: 

Γενικά: 

Απαγορεύεται το επισκεπτήριο σε όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου. 

Επιτρέπεται ένας συνοδός σε ασθενείς με ψυχιατρικά νοσήματα, ΑΜΕΑ, ανήλικους καθώς επίσης 

και σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών που δεν δύναται να αυτοεξυπηρετηθούν. 

Ο συνοδός θα παραδίδει στον ασθενή τα προσωπικά του αντικείμενα. Αν πρόκειται να 

παραδοθούν προσωπικά αντικείμενα σε ασθενή, από άλλο άτομο πλην του συνοδού, αυτά θα 

παραδίδονται στην είσοδο της Κλινικής στο προσωπικό. 

Οι συνοδοί των νοσηλευόμενων ασθενών ανεξαρτήτως της κατάστασης εμβολιασμού τους ή 

νόσησής τους, θα πρέπει να προσκομίσουν διαγνωστικό έλεγχο για Covid 19. 

PCR (εντός 72h) ή Rapid (εντός 48h) το οποίο θα επιδεικνύεται κατά την είσοδο τους στην 

Κλινική. 

Ο Διευθυντής της κάθε κλινικής σε συνεργασία με τον προϊστάμενο μπορούν να εξειδικεύσουν το 

πλαίσιο του επισκεπτηρίου – συνοδού σύμφωνα με τους κανόνες της κλινικής. 

Ειδικότερα: 

Μαιευτική Κλινική 

Αν πρόκειται για επίτοκο ή λεχωίδα, ο συνοδός παραμένει μαζί της καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

νοσηλείας της. Κατά τη νοσηλεία χειρουργημένων ασθενών παραμένει ένας συνοδός ανάλογα με 

την βαρύτητα του χειρουργείου.  

Τηλ. Επικοινωνίας : 2521350403 



 

 

Ορθοπεδική Κλινική 

Οι συνοδοί μπορούν καθημερινά και κατά τις ώρες 14:00 έως 14:30 να επισκέπτονται τον ασθενή 

τους και να ενημερώνονται από τους γιατρούς της κλινικής. Τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή που 

είναι ημέρες τακτικών χειρουργείων ορθοπεδικών περιστατικών, η ενημέρωση γίνεται 

τηλεφωνικά από τον εφημερεύοντα ιατρό μετά το πέρας των χειρουργείων.  

Τηλ. Επικοινωνίας : 2521350422 

Κλινική Covid 19 

Δεν επιτρέπεται η παραμονή συνοδών. Ειδικές εξαιρέσεις γίνονται σε ασθενείς με ψυχιατρικά 

νοσήματα ή ΑΜΕΑ ή ανήλικα. Η ενημέρωση των συγγενών πραγματοποιείται καθημερινά εκτός 

Σαββατοκύριακου στις 13:00 – 15:00, με τηλεφωνική επικοινωνία. 

Τηλ. Επικοινωνίας : 2521350278 -2521350420 

 

Χειρουργική Κλινική 

Καθημερινά 14:00 – 14:30 ένας συνοδός (κατά προτίμηση κάθε φορά ο ίδιος) μπορεί να 

ενημερώνεται από τον Διευθυντή της κλινικής για την πορεία της κατάστασης του ασθενή και να 

τον επισκέπτεται. Κατά την ώρα αυτή παραδίδει στον ασθενή τα προσωπικά του αντικείμενα. 

Τηλ. Επικοινωνίας : 2521350414 – 2521350416 

 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) 

Η ενημέρωση γίνεται δια ζώσης ή τηλεφωνικώς στις 13:00 καθημερινά και Σαββατοκύριακο, με 

ολιγόλεπτο επισκεπτήριο ενός ατόμου. Όταν ο ασθενής έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του τότε 

προβλέπεται και απογευματινό επισκεπτήριο (μισής ώρας το πολύ) στις 19.00. 

Τηλ. Επικοινωνίας : 2521350488 

 

Καρδιολογική Κλινική 

Η ενημέρωση ανά ασθενή πραγματοποιείται κάθε 2- 3 μέρες δια ζώσης στις 14:00 – 14:30 στην 

είσοδο της Μονάδας Εμφραγμάτων. Παράλληλα επιτρέπεται ένας συνοδός, με παραμονή 

διάρκειας 5-10 λεπτών εκτός Σαββατοκύριακου.  

Τηλ. Επικοινωνίας : 2521350512 -2521350491 

 

Μονάδα Εμφραγμάτων (Μ.Ε.Π. Κ/Κ) 

Η ενημέρωση πραγματοποιείται κάθε μέρα στην είσοδο της Μονάδας 14:00-14:30 και επιτρέπεται 

μόνο σε έναν συνοδό η ολιγόλεπτη επίσκεψη.  

Τηλ. Επικοινωνίας : 2521350440 



 

Παιδιατρική Κλινική 

Κάθε ασθενής συνοδεύεται από τον γονέα στον οποίο πραγματοποιείται rapid test για λοίμωξη 

covid 19, από κοινού με το παιδί στα Ιατρεία. 

Σε περίπτωση εναλλαγής συνοδού επιβάλλεται η επίδειξη εργαστηριακού ελέγχου για covid 19, 

στο προσωπικό.  

Τηλ. Επικοινωνίας : 2521350427 

 

Παθολογική Κλινική 

Η ενημέρωση πραγματοποιείται καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, τηλεφωνικά 13:30 – 14:30. 

Καθημερινά επιτρέπεται ένας συνοδός για 5-10 λεπτά στις 15:45 σε συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως 

παρακάτω: 

• Προγραμματισμός επισκεπτηρίου – παρουσία συνοδού μετά από τηλεφωνική συνεννόηση 

με τον Προϊστάμενο 

• Σε ασθενή σε βαριά κατάσταση, απειλητική για την ζωή του, καθημερινά 

• Στις υπόλοιπες καταστάσεις προγραμματισμός για μία φορά τουλάχιστον, κατά την 

διάρκεια της νοσηλείας 

• Παραμονή ενός συνοδού με δυνατότητα εναλλαγής μετά από 4-5 μέρες στα ΑΜΕΑ ή σε 

ανήλικους ασθενείς. 

Τηλ. Επικοινωνίας : 2521350429 - 2521350431 

 

 

 Η Διοικήτρια 

του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας 

 

 

Θεσσαλονικιά Β. Καρατζόγλου 

 


