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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) 

Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) 

Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) 

Υπεύθυνους Ιατρούς όλων των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ)  

 

(μέσω: Γενικής Διευθύντριας Υπουργείου Υγείας) 

 

Θέμα: Παραπομπή ειδικών ομάδων πολιτών για εργαστηριακή εξέταση για τον νέο 

κορωνοϊό 

  

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω για τα 

ακόλουθα: 

 

Για λόγους δημόσιας υγείας και ενίσχυσης της εποπτείας στην κοινότητα με σκοπό την 

αποφυγή της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή 

του συνεδρία ενέκρινε την πρόταση που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας κ. 

Κωνσταντίνος Ιωάννου, με την οποία δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της 

εργαστηριακής εξέτασης για τη νόσο COVID-19 σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και 

ασθενών με επιδότηση από το Υπουργείο Υγείας. 

 

Σχετικό πρόγραμμα διενεργείται ήδη από το Υπουργείο Υγείας από τις 30 Απριλίου 2020, 

με μηχανισμό που προβλέπει την παραπομπή των ατόμων αυτών στα Ιατρεία Δημόσιας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 



Υγείας από τους θεράποντες ιατρούς. Μέχρι και τις 15 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκαν 

δειγματοληψίες σε 1100 άτομα παγκύπρια. 

 

Σε συνέχεια του πιο πάνω προγράμματος και κατόπιν αξιολόγησης των συνθηκών που 

επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, των επιδημιολογικών δεικτών και των μέχρι σήμερα 

δεδομένων από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, οι ειδικές ομάδες του 

πληθυσμού, που για σκοπούς Δημόσιας Υγείας κρίνεται ότι θα πρέπει απαραίτητα να 

υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για τον ιό SARS-CoV-2, κατηγοριοποιούνται ως 

ακολούθως: 

 

Α. Ομάδες πολιτών πριν την είσοδό τους σε χώρους διαμονής, στέγες και δομές: 

1. Ηλικιωμένοι πριν εισαχθούν σε  στέγες ευγηρίας 

Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει Προσωπικοί Ιατροί κατόπιν τηλεφωνικής πιστοποίησης 

από το γηροκομείο να στέλνουν το ειδικό έντυπο μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 

22575070) στο Συντονιστικό Κέντρο των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας με σκοπό τη 

διευθέτηση δειγματοληψίας. 

2. Κακοποιημένα άτομα (ενήλικες και παιδιά) πριν εισαχθούν σε στέγες 

Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει Προσωπικοί Ιατροί, Θεράποντες Ιατροί ή Ιατροί 

συνεργάτες να στέλνουν το ειδικό έντυπο μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο 

Συντονιστικό Κέντρο των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας με σκοπό τη διευθέτηση 

δειγματοληψίας.  

3. Άτομα εξαρτημένα σε ουσίες πριν εισαχθούν σε κλινικές απεξάρτησης 

Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει Προσωπικοί Ιατροί ή Θεράποντες Ψυχίατροι να 

στέλνουν το  ειδικό έντυπο μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο Συντονιστικό 

Κέντρο των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας με σκοπό τη διευθέτηση δειγματοληψίας.  

4. Γυναίκες θύματα σωματεμπορίας πριν την εισαγωγή τους σε δομές 

Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται το ειδικό έντυπο μέσω 

τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο Συντονιστικό Κέντρο των Ιατρείων Δημόσιας 

Υγείας από Προσωπικό Ιατρό, Θεράποντα Ιατρό ή Ιατρό συνεργάτη. 

5. Παιδιά/έφηβοι πριν την εισαγωγή τους σε στέγες παιδικής και εφηβικής προστασίας 

Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει Παιδίατροι ή Προσωπικοί Ιατροί να στέλνουν το  ειδικό 

έντυπο μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο Συντονιστικό Κέντρο των 

Ιατρείων Δημόσιας Υγείας με σκοπό τη διευθέτηση δειγματοληψίας. 

6. Άτομα με αναπηρίες πριν την εισαγωγή τους σε στέγη ή ιδρύματα 



Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει Προσωπικοί Ιατροί να στέλνουν το  ειδικό έντυπο 

μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο Συντονιστικό Κέντρο των Ιατρείων 

Δημόσιας Υγείας με σκοπό τη διευθέτηση δειγματοληψίας. 

7. Κρατούμενοι πριν την εισαγωγή τους στις φυλακές 

Η διευθέτηση της δειγματοληψίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

οδηγίες της ισχύουσας εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως με 

ημερομηνία 10/4/2020 και κατόπιν αποστολής ειδικού εντύπου στο Συντονιστικό Κέντρο 

των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας. 

8. Ασθενείς με ψυχικά νοσήματα πριν εισαχθούν σε ψυχιατρικές κλινικές ή για 
ιδρυματική νοσηλεία 

Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει Προσωπικοί Ιατροί ή Θεράποντες Ψυχίατροι να 

στέλνουν το  ειδικό έντυπο μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο Συντονιστικό 

Κέντρο των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας με σκοπό τη διευθέτηση δειγματοληψίας. Σε 

επείγοντα περιστατικά το αίτημα μπορεί να πραγματοποιείται από Ιατρό του ΤΑΕΠ των 

νοσηλευτηρίων. 

 

Β. Ειδικές ομάδες ασθενών πριν τύχουν θεραπείας ή ενδονοσοκομειακής νοσηλείας: 

9. Άτομα πριν υποβληθούν σε χειρουργείο με γενική αναισθησία (προεγχειρητικός 
έλεγχος) 

Για την κατηγορία αυτή Προσωπικοί Ιατροί ή Ιατροί Χειρουργικής Ειδικότητας θα πρέπει 

να στέλνουν το  ειδικό έντυπο μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο 

Συντονιστικό Κέντρο των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας με σκοπό τη διευθέτηση 

δειγματοληψίας. 

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δεν αφορά όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις αλλά 

αυτές αποκλειστικά που απαιτούν γενική αναισθησία.  Είναι απαραίτητο στο ειδικό 

έντυπο να σημειώνεται το είδος καθώς και η προγραμματισμένη ημερομηνία 

χειρουργείου. 

10. Έγκυες πριν τον τοκετό  

Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει Προσωπικοί Ιατροί ή Γυναικολόγοι να στέλνουν το  

ειδικό έντυπο μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο Συντονιστικό Κέντρο των 

Ιατρείων Δημόσιας Υγείας με σκοπό τη διευθέτηση δειγματοληψίας.  

Για την κατηγορία αυτή είναι απαραίτητο να σημειώνεται η αναμενόμενη ημερομηνία 

τοκετού 

11. Ασθενείς οι οποίοι θα υποβληθούν σε βρογχοσκόπηση ή γαστροσκόπηση 

Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται το ειδικό έντυπο μέσω 

τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο Συντονιστικό Κέντρο των Ιατρείων Δημόσιας 

Υγείας από τον Προσωπικό Ιατρό ή τον Θεράποντα Ιατρό. 



12. Ασθενείς πριν την έναρξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας (χημειοθεραπεία, 
μεταμόσχευση, βιολογικοί παράγοντες, ανοσοθεραπεία, υψηλή δόση κορτικοστεροειδών) 

Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται το ειδικό έντυπο μέσω 

τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 22575070) στο Συντονιστικό Κέντρο των Ιατρείων Δημόσιας 

Υγείας από τον Προσωπικό Ιατρό ή τον Θεράποντα Ιατρό. 

Είναι απαραίτητο στο ειδικό έντυπο να σημειώνεται το είδος της ανοσοκατασταλτικής 

θεραπείας. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η κατηγορία αφορά άτομα τα οποία έχουν μόλις 

διαγνωστεί και για τα οποία γίνεται ο πρώτος προγραμματισμός έναρξης 

ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. Τονίζεται ότι δεν αφορά άτομα που λαμβάνουν ήδη 

αγωγή. 

 
 
Επισυνάπτεται επικαιροποιημένο ειδικό έντυπο προς αντικατάσταση του προηγούμενου 

σχετικού εντύπου. Η ορθή και πλήρης συμπλήρωση του κρίνεται αναγκαία.  

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται:  

α) όλα τα στοιχεία του προς εξέταση  ατόμου,  

β) η ειδική κατηγορία στην οποία εμπίπτει το άτομο αλλά και οι απαραίτητες διευκρινίσεις 

όπου είναι αναγκαίο, 

γ) όλα τα στοιχεία στοιχεία του παραπέμποντος Ιατρού.    

 

Το αίτημά πρέπει να αποστέλλεται 1-2 ημέρες πριν την ημερομηνία που επιθυμείτε να 

κλειστεί ραντεβού για το άτομο. Κάθε αίτημα που αφορά μελλοντικές ημερομηνίες πέραν 

των 3 ημερών θα αγνοείται. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι χρειάζονται 1-2 

περίπου ημέρες για την πραγματοποίηση της εξέτασης και στη συνέχεια για την έκδοση 

του αποτελέσματος από τη στιγμή που γίνεται η δειγματοληψία. Πρέπει επομένως να 

λαμβάνεται πρόνοια έτσι ώστε η παραπομπή να διενεργείται εντός του κατάλληλου 

χρονικού πλαισίου. 

 

Το εξεταζόμενο άτομο θα λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του που να το ενημερώνει για το 

αποτέλεσμα της εξέτασης. Επιπλέον, ο Φορέας θα μπορεί να ενημερώνεται για το 

αποτέλεσμα του εξεταζόμενου ατόμου από το ίδιο το άτομο με την επίδειξη του 

μηνύματος SMS ή από τον Παραπέμποντα Ιατρό. Σημειώνεται εδώ ότι είναι σημαντικό ο 

Παραπέμπων Ιατρός να σημειώνει τον αριθμό τηλεομοιότυπου του και το τηλ. 

επικοινωνίας του για να παραλαμβάνει το αποτέλεσμα.    

 



Πληροφορείστε ότι η πιο πάνω διαδικασία έχει άμεση ισχύ. Επιπλέον, όλες οι 

παραπομπές του προγράμματος θα παρακολουθούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι 

ακολουθούνται οι νενομισμένες διαδικασίες. 

 

Παραμένω στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε. 

 

 

(Δρ Χρίστος Χαραλάμπους) 

 

για Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

 

 

 

Κοινοποίηση:  
 

Πίνακας Αποδεκτών (Παράρτημα 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών (Παράρτημα 1) 
 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
(μέσω Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου 

Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου 
(υπόψιν Προϊστάμενης Γρ. Χειρισμού θεμάτων Βίας) 

(υπόψιν Υπεύθυνης Τμήματος Εμπορίας Προσώπων) 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων- 
ΠΑΣΥΚΑΦ 

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου Europa Donna Κύπρου 

Υπεύθυνη Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και 
συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» 

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων 
Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.) 

Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο 

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) 
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 

στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) 

Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου (ΑΣΚ) Μη Κυβερνητική Οργάνωση Cyprus STOP Trafficking 

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ασύλου 

Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


