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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΠΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-COV- 2
1. Περιπατητικοί
Οι ασθενείς ερωτώνται στην πύλη του νοσοκομείου για την ύπαρξη συμπτωμάτων
όπως πυρετός, βήχας, δύσπνοια, φαρυγγαλγία, διάρροιες.
Σε περίπτωση κατάφασης, τους δίδεται απλή χειρουργική μάσκα και κατευθύνονται
στον οικίσκο.
Η αναμονή γίνεται στα δύο isobox με την προϋπόθεση οι ασθενείς να φέρουν καλά
εφαρμοσμένη την χειρουργική μάσκα σε όλη τη διάρκεια της αναμονής τους και η
απόσταση μεταξύ τους να είναι 2 μέτρα.
Προτείνεται στου χώρους αναμονής να υπάρχουν αντισηπτικό, χειροπετσέτες μιας
χρήσεως και κάδος απορριμμάτων.
Προτείνεται επιπλέον η τοποθέτηση ράμπας και στα δύο isobox για τη
διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και η τοποθέτηση τρίτου isobox
ίδιων προδιαγραφών με τα ήδη υπάρχοντα, καθώς η προσέλευση των ασθενών έχει
αυξηθεί και αναμένεται περαιτέρω αύξηση.
Προτείνεται επίσης η τοποθέτηση στεγάστρου δίπλα από τους οικίσκους που θα
χρησιμεύσει ως χώρος αναμονής , εάν μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των ασθενών.
Στον οικίσκο διενεργούνται λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση από ιατρό της
παθολογικής κλινικής και αν κρίνεται σκόπιμο, διενεργείται αιμοληψία και

ακτινογραφία από νοσηλευτή και τεχνολόγο ακτινολογικού. Τέλος, κατά την κρίση
του ιατρού, λαμβάνεται ρινοφαρυγγικό ή φαρυγγικό επίχρισμα.
Για τα δείγματα του αιματολογικού/βιοχημικού ελέγχου υπάρχει δεύτερος
νοσηλευτής που τα μεταφέρει στο αντίστοιχο εργαστήριο.
Οι ασθενείς παραμένουν στα isobox μέχρι τη λήψη των αποτελεσμάτων του
βασικού ελέγχου. Για το αποτέλεσμα του δείγματος για λοίμωξη από SARS –CoV- 2,
ειδοποιούνται τηλεφωνικά σε δεύτερο χρόνο, εφ΄όσον δεν αποφασισθεί η
νοσηλεία τους.
Οι ασθενείς που κρίνεται ότι πρέπει να νοσηλευθούν (με κλινικά κριτήρια) δεν
περιμένουν τα αποτελέσματα αλλά εισάγονται άμεσα.
Προτείνεται η συνοδεία κατά τη μεταφορά του ύποπτου κρούσματος, από
προσωπικό ασφαλείας.
Συστήνεται αλλαγή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του οικίσκου ανά
4ωρο.
Προτείνεται οι συνοδοί των ασθενών να παραμένουν εκτός νοσοκομείου, εκτός
εξαιρέσεων (συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες)

2. Ασθενείς που μεταφέρονται με ΕΚΑΒ.
Το ΕΚΑΒ ερωτάται στην πύλη του νοσοκομείου (προτείνεται εκτός από το
προσωπικό ασφαλείας η χρήση και άλλου προσωπικού, όπως επισκέπτριες υγείας)
εάν μεταφέρει ασθενή με συμπτώματα όπως πυρετό, δύσπνοια, υποξυγοναιμία.
Σε περίπτωση κατάφασης, καλείται ιατρός παθολογικής από τα ΤΕΠ προς εκτίμηση
του περιστατικού.
Εάν από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και την εικόνα του ασθενούς, κρίνεται
αναγκαία η εισαγωγή του, μεταφέρεται με το ΕΚΑΒ μέσω του υπογείου του νέου
κτιρίου από συγκεκριμένο ανελκυστήρα ο οποίος απολυμαίνεται αμέσως μετά.
Η διαδικασία εισαγωγής του ασθενούς περατώνεται στα ΤΕΠ, και ο αιματολογικός
όπως και ο ακτινολογικός έλεγχος γίνεται στον όροφο. Ο ιατρός εφημερίας του
ορόφου θα καθορίσει εάν θα ληφθεί επίχρισμα για λοίμωξη από SARS- CoV- 2.
Προτείνεται επίσης η χρήση του γραφείου των επιμελητών της ορθοπαιδικής
κλινικής στο υπόγειο του παλαιού κτιρίου, ως χώρος ανάνηψης στην περίπτωση
που ύποπτος για λοίμωξη από SARS- CoV- 2 ασθενής, χρήζει άμεσα διασωλήνωσης,

και η μεταφορά του στην παθολογική κλινική μέσω του ανελκυστήρα του ίδιου
ορόφου.
Προϋποτίθεται η κατασκευή γυψοσανίδας ή πόρτας (ό,τι είναι εφικτό από την
τεχνική υπηρεσία) πριν από το χώρο της κουζίνας του νοσοκομείου και πριν από το
εφημερείο των ειδικευομένων της ορθοπαιδικής.
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