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                                                                                                20 Νοεμβρίου 2020 

 

Αναπληρωτή Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 

Πρόεδρο Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 

Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή ΟΚΥπΥ 

 

Προς όλους τους Προσωπικούς Ιατρούς Ενηλίκων και Ανηλίκων 

 

Θέμα: Οδηγίες προς τους Προσωπικούς Ιατρούς για τη διαχείριση και αποδέσμευση 

επιβεβαιωμένων περιστατικών με Λοίμωξη COVID-19 

Διαδικασίες Λειτουργίας της Πλατφόρμας Διαχείρισης ΚΟΙΟΣ 

 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σημειώσω ότι μέχρι σήμερα η 

διαχείριση  και η αποδέσμευση των θετικών περιστατικών διευθετείτο από τη Μονάδα 

Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων των Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.  

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει και ο Παγκύπριος 

Ιατρικός Σύλλογος, έκρινε ότι, δεδομένου ότι η παρακολούθηση και η αποδέσμευση των 

θετικών κρουσμάτων αποτελεί ιατρική πράξη, τα πιο πάνω αποτελούν αρμοδιότητα των 

Προσωπικών Ιατρών ενηλίκων και παιδιών. Αυτή θα γίνεται με βάση τις Οδηγίες 

Αποδέσμευσης από Απομόνωση Θετικών στον SARS-CoV-2 ατόμων  που ήδη σας έχουν 

αποσταλεί και επισυνάπτονται. 

Οι αναθεωρημένες Οδηγίες θα αφορούν τα περιστατικά των οποίων η διάγνωση θα τεθεί 

20/11/2020, ημερομηνία κατά την οποία οι ΠΙ θα τυγχάνουν απευθείας και ταυτόχρονα με 

τους ασθενείς ενημέρωση για το θετικό εργαστηριακό αποτέλεσμα από τη ΜΕΕ.  

 

Σημειώνεται ότι ο ΠΙ θα συνεχίσει να εκδίδει άδεια ασθενείας για τις μέρες που το θετικό 

κρούσμα βρισκόταν σε περιορισμό και βεβαίωση αποδέσμευσης όπως κρίνεται 

απαραίτητο.  

 

Η διαδικασία διαχείρισης των κρουσμάτων από τους ΠΙ θα γίνεται μέσω  της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας δεδομένων COVID-19 "ΚΟΙΟΣ" και περιγράφεται πιο κάτω. Μέσω της 

βάσης αυτής ο ΠΙ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ασθενής του είναι θετικός. Κωδικοί 

πρόσβασης στη πλατφόρμα έχουν σταλεί στους ΠΙ το Μάρτιο. Όσοι ΠΙ δεν ενεργοποίησαν 

τον λογαριασμό τους στη πλατφόρμα θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στον 

σύνδεσμο: https://www2.kios.ucy.ac.cy/covid19-guide/index.html . 

 

 

  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
     ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

https://www2.kios.ucy.ac.cy/covid19-guide/index.html
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Ι. Ανάκτηση ιστορικού ασθενούς και εισαγωγή του στην προσωπική λίστα του ΠΙ για 

σκοπούς παρακολούθησης  

Αν ο ασθενής έχει εισαχθεί στο σύστημα ΚΟΙΟΣ από τη Μονάδα Επιδημιολογικής 

Επιτήρησης ή από το 1420 και όχι από το ΠΙ, τα δεδομένα του δεν θα είναι ορατά στην 

προσωπική λίστα του ΠΙ. Οπόταν θα πρέπει να μεταφερθούν στη προσωπική του λίστα 

ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία (Εικόνα 2) 

 

1. Επιλέξτε "Διαχείριση Αναφορών" από τη Πλατφόρμα Διαχείρισης 

2. Επιλέξτε "Εισαγωγή Ασθενών" 

3. Εισάγετε αριθμό ταυτότητας ή τηλεφώνου για την εύρεση αναφοράς 

 

Προσοχή ο ΠΙ θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται στην 

αναφορά είναι τα ορθά και συμπληρώστε στα κενά πεδία τα στοιχεία που λείπουν. 

 

Με την καταχώρηση των στοιχείων θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχίας και θα γίνει μεταφορά 

στους πίνακες ασθενών σας. 

 

Εικόνα 2 
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ΙΙ. Επανέλεγχος Θετικών περιστατικών 

Με βάση το πρωτόκολλο αποδέσμευσης αν χρήζει να γίνει εργαστηριακός επανέλεγχος 

PCR θα πρέπει να προγραμματιστεί στην πλατφόρμα ΚΟΙΟΣ με τη πιο κάτω διαδικασία: 

 

1. Επιλέξετε "Αναφορές Ασθενών" από τη Πλατφόρμα Διαχείρισης και με την 

επιλογή αυτή εμφανίζονται όλοι οι ασθενείς που έχετε εισαγάγει ή μεταφέρει. 

2. Πατώντας "Επεξεργασία" ανοίγει η κάρτα ασθενή (Εικόνα 3) 

3. Επιλέξετε "Αίτημα Νέας Δειγματοληψίας". 

4. Επιλέξετε ημερομηνία αίτησης νέας δειγματοληψίας 

5. Αποθήκευση 

 

 

 

Εικόνα 3 

 

 
 

Το νέο αυτό αίτημα θα προωθηθεί για δειγματοληψία μέσω του συστήματος. Το 

αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου αφού ολοκληρωθεί θα εμφανίζεται στην 

ηλεκτρονική καρτέλα του ασθενή μέσω της οποίας θα ενημερώνεται ο ΠΙ. Παράλληλα το 

αποτέλεσμα θα κοινοποιείται στον ασθενή μέσω τηλεφωνικού μηνύματος τύπου SMS. 
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ΙΙΙ. Ενημέρωση της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών 

Νοσημάτων 

Ο ΠΙ είναι υποχρεωμένος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και 

αποδέσμευσης του κρούσματος να ενημερώσει το πεδίο αποδέσμευσης στην πλατφόρμα 

ΚΟΙΟΣ με τη πιο κάτω διαδικασία: 

 

1. Επιλέξετε "Αναφορές Ασθενών" από τη Πλατφόρμα Διαχείρισης και με την 

επιλογή αυτή εμφανίζονται όλοι οι ασθενείς που έχετε εισαγάγει ή μεταφέρει. 

2. Πατώντας "Επεξεργασία" ανοίγει η κάρτα ασθενή  (Εικόνα 3) 

3. Επιλέξετε "Αποδεσμεύτηκε" στο αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζετε κάτω από τα 

αποτελέσματα. 

4. Αποθήκευση 

 

 

Για τυχόν απορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΜΕΕ&ΕΛΝ 

Δευτέρα-Παρασκευή 7:30 π.μ.-15:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 22605614 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση covidfollowup@moh.gov.cy  

  

 

Δρ. Ι. Γρηγορίου 

Για Αν. Διευθύντρια ΙΥ και ΥΔΥ 


