ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ PCR TOY SARS-CoV-2

Σε περίπτωση διενέργειας της εξέτασης μοριακής ανίχνευσης (PCR) για τον κορονοϊό
(SARS-CoV-2) στο ιδιόκτητο και συνεργαζόμενο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων
πανελλαδικά ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Διαδικασία εξυπηρέτησης
•

Οι ασφαλισμένοι καλούν στο συντονιστικό κέντρο.

•

Αναφέρουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

•
Το συντονιστικό κέντρο προγραμματίζει το ιατρικό ραντεβού σε μία εκ των ειδικοτήτων (πνευμονολόγος, παθολόγος,
καρδιολόγος και ΩΡΛ) που ανήκει στο δίκτυο AFFIDEA.
✓

Για την περίπτωση που η διενέργεια του μοριακού ελέγχου αφορά παιδί, η συνταγογράφηση της εξέτασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί σε παραπεμπτικό το οποίο θα πληροί τις απαιτούμενες
ιατρικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την διενέργειά της.

•
Ο/Η ιατρός, μετά την κλινική εξέταση, συντάσσει σχετικό παραπεμπτικό διενέργειας της εξέτασης μοριακής ανίχνευσης
για SARS-CoV-2, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, η ημέρα της επίσκεψης και η συμπτωματολογία.
•
Ο ασφαλισμένος προωθεί μέσω email στο groupama@affidea.com το παραπεμπτικό ή καλεί στο συντονιστικό κέντρο,
2313084340, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος συμβολαίου και προϋποθέσεων για τη διενέργεια της
εξέτασης και για να ενημερωθεί για το διαγνωστικό κέντρο στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Το παραπεμπτικό έχει ισχύ 2 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της συνταγογράφησης.
•
Επί θετικού αποτελέσματος: θα πρέπει να διενεργηθούν δύο test ώστε να βεβαιωθεί το πέρας της νόσου: ένα μετά από 14
ημέρες από το αρχικό test και ένα δεύτερο μετά από 3 επιπλέον ημέρες. Το πέρας της νόσου βεβαιώνεται μόνο επί 2 συνεχόμενων
αρνητικών αποτελεσμάτων. Για τη διενέργεια των επαναληπτικών τεστ δεν απαιτείται η προσκόμιση νέου παραπεμπτικού, μόνο
το θετικό αποτέλεσμα του 1ου τεστ.
Επί αρνητικού αποτελέσματος: και στην περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται, πραγματοποιείται εκ νέου
επίσκεψη στον ιατρό ο οποίος θα πρέπει να προχωρήσει σε νέα συνταγογράφηση για τη διενέργεια επανάληψης της εξέτασης
μετά από 7 ημέρες. Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, θα πρέπει να διενεργηθούν επιπλέον δύο test ώστε να βεβαιωθεί το
πέρας της νόσου: ένα μετά από 14 ημέρες από το αρχικό test και ένα δεύτερο μετά από 3 επιπλέον ημέρες. Το πέρας της νόσου
βεβαιώνεται μόνο επί 2 συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων. Για τη διενέργεια των επαναληπτικών τεστ δεν απαιτείται η
προσκόμιση νέου παραπεμπτικού, μόνο το θετικό αποτέλεσμα του 1ου τεστ.

•Το διαγνωστικό κέντρο διενεργεί την εξέταση και ενημερώνει για την ημέρα και ώρα παραλαβής του αποτελέσματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

