Ν. Ιωνία: 14-04-2020
Αριθ. Πρωτ.: 110
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.N.Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
email: enlkonstantopouleio@gmail.com
τ. 213 205 7022, Fax: 213 205 7047

ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤH ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
COVID-19 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

Για κάθε ασθενή που είναι ύποπτος για τον νέο κορωνοϊό, θα γίνεται προφορική και
γραπτή ειδοποίηση από το αντίστοιχο κλινικό τμήμα καθώς και θερμομέτρηση του
ασθενούς.
Στα πλαίσια αποφυγής συγχρωτισμού του προσωπικού και με το δεδομένο ότι τα
γραφεία που στεγάζονται οι ιατροί του αξονικού τομογράφου δεν διαθέτουν φυσικό
φως και αερισμό, συστήνεται η απάντηση για τον απεικονιστικό έλεγχο των ασθενών
να δίδεται αποκλειστικά τηλεφωνικά. Η φυσική παρουσία των κλινικών ιατρών στο
τμήμα θα είναι εφικτή κατά περίπτωση και μόνο κατόπιν συνεννοήσεως.
Το εμπλεκόμενο προσωπικό των απεικονιστικών τμημάτων, δηλαδή το προσωπικό το
οποίο θα έρθει σε επαφή με τον ασθενή (τεχνολόγος, νοσηλευτής ή και ιατρός),
συστήνεται να φέρει απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και ποδιά μιας χρήσεως τα
οποία μετά θα απορρίπτονται ως μολυσματικά.
Εάν υπάρχει περίπτωση η επαφή του προσωπικού να ξεπερνά τα 15 λεπτά και η
απόσταση μεταξύ ασθενούς και υγειονομικού λειτουργού να είναι <1 μέτρου,
συστήνονται μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που περιλαμβάνουν γυαλιά, μάσκα
υψηλής αναπνευστικής προστασίας, αδιάβροχη ποδιά, γάντια και ποδονάρια.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση ο ασθενής να φέρει καλά
εφαρμοσμένη χειρουργική μάσκα.
Μετά την εξέταση συστήνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση του φορητού
μηχανήματος, από τους τεχνολόγους, του αξονικού τομογράφου από τους
νοσηλευτές, βάση των οδηγιών του κατασκευαστή και του χώρου από το συνεργείο
καθαριότητας.
Σημειώνεται ότι κατά τη διενέργεια ακτινογραφίας με φορητό μηχάνημα δεν
χρειάζονται τα ειδικά μέτρα ατομικής προστασίας, όταν η χρονική διάρκεια επαφής
με τον ασθενή είναι μικρή και η απόσταση από τον ασθενή είναι > 1μέτρου.
Σε περίπτωση που η κρίνεται απαραίτητη επαφή με τον ασθενή <1 μέτρου
(π.χ. ασθενείς μη συνεργάσιμοι για τη διενέργεια ακτινογραφίας), συστήνεται η
εφαρμογή μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας.
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