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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 2:  
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ1 
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Σημειώσεις 

1 Ο παρών αλγόριθμος συντάχθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας και εγχώριων δεδομένων. 
2 Συνιστώμενες Οδηγίες Διάγνωσης και Χορήγησης Αντι-ιϊκής Αγωγής με oseltamivir (Tamiflu®) σε ασθενείς με ύποπτη, πιθανή ή επιβεβαιωμένη γρίπη. 

A. Άτομο που πληροί τα κλινικά ή/και 
επιδημιολογικά κριτήρια (βλ. Αλγόριθμο 1) 

Εργαστηριακός 
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Εκτίμηση 
βαρύτητας 

συμπτωμάτων 

ΝΑΙ 

OXI 

• Περιορισμός στο 
σπίτι έως να 
ενημερωθεί για το 
αποτέλεσμα 
 

• Οδηγίες για 
παρακολούθηση 
συμπτωμάτων και 
τηλεφωνική 
επικοινωνία με 
Προσωπικό Ιατρό 
κάθε 24-48 ώρες 

 

• Σε περίπτωση 
θετικού τεστ για 
γρίπη ή χωρίς τεστ 
αλλά υψηλού 
κινδύνου για 
επιπλοκές από 
γρίπη, σύσταση για 
χορήγηση 
oseltamivir βάσει 
υφιστάμενων 
οδηγιών2  

Παραπομπή σε Δημόσιο 
Νοσηλευτήριο της Επαρχίας, 

μετά από συνεννόηση με 
υπεύθυνο ΤΑΕΠ 

 

B. Ασθενής που έχει παραπεμφθεί στο 
Ιατρείο Δημόσιας Υγείας με:  

 
Οξεία Λοίμωξη αναπνευστικού και 
τουλάχιστον ένα: 

• Υποκείμενο νόσημα όπως καρδιαγγειακή 
νόσος, χρόνιο νόσημα αναπνευστικού, 
σοβαρή ανοσοκαταστολή (συμπαγής ή 
αιματολογική κακοήθεια υπό 
χημειοθεραπεία), ρευματολογικό / 
νευρολογικό /άλλο νόσημα υπό 
ανοσοκατασταλτική αγωγή 
(κορτικοστεροειδή, 
ανοσοτροποποιητικά, βιολογικοί 
παράγοντες), συγγενείς 
ανοσοανεπάρκειες ή σακχαρώδης 
διαβήτης (τύπου 1 ή με βλάβες σε 
όργανα-στόχους) 

• Ηλικία >65 ετών 

• Πυρετός >38.50C 

• Δύσπνοια 

• Θωρακικό άλγος 

• Συμπτώματα που επιμένουν πάνω από 2 
μέρες 
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**Κριτήρια βαρύτητας ασθενούς για νοσηλεία 
Οξεία Λοίμωξη αναπνευστικού και τουλάχιστον ένα: 

• Υποκείμενο νόσημα όπως καρδιαγγειακή νόσος, χρόνιο νόσημα αναπνευστικού, σοβαρή ανοσοκαταστολή (συμπαγής ή 
αιματολογική κακοήθεια υπό χημειοθεραπεία), ρευματολογικό / νευρολογικό /άλλο νόσημα υπό ανοσοκατασταλτική 
αγωγή (κορτικοστεροειδή, ανοσοτροποποιητικά, βιολογικοί παράγοντες), συγγενείς ανοσοανεπάρκειες, ή σακχαρώδης 
διαβήτης (τύπου 1 ή με βλάβες σε όργανα-στόχους) 

• Νεο-εμφανισθείσα σύγχυση ή διαταραχή επιπέδου επικοινωνίας 

• Ανάγκες σε εξωγενή χορήγηση οξυγόνου (Sp02 ≤93%) 

• Σοβαρή ταχύπνοια (αναπνοές >30/min) 

• Σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια / ARDS 

• Σήψη (οργανική βλάβη) / Σηπτική καταπληξία 
 

 
*Ο παράλληλος έλεγχος για Γρίπη Α&Β συνίσταται σε 
περίοδο αυξημένης δραστηριότητάς της στην κοινότητα 

 


