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ΣΤΗΝ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Οποιοσδήποτε

ασθενής

προγραμματισμένος

για

ενδοσκόπηση

ανώτερου/

κατώτερου πεπτικού ή ERCP πάσχει από εμπύρετο λοίμωξη αναπνευστικού ή
γαστρεντερικού, θα ελέγχεται με μοριακή μέθοδο για COVID-19 με δύο δείγματα
χρονικής απόστασης 3 ημερών. Σύσταση για μεταφορά του ραντεβού ακόμη και επί
αρνητικών αποτελεσμάτων, μέχρι την πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων
(τουλάχιστον 3 ημέρες ελεύθερες συμπτωματολογίας).
Εάν από το ιστορικό του ασθενούς προκύπτει υποψία στενής επαφής με ύποπτο ή
επιβεβαιωμένο κρούσμα, συστήνεται η ίδια ως άνω διαδικασία (δύο δείγματα
χρονικής απόστασης 3 ημερών). Εάν και τα δύο δείγματα είναι αρνητικά, γίνεται η
προγραμματισμένη πράξη.
Δεν συστήνεται ο έλεγχος για COVID-19 σε οποιοδήποτε άτομο πρόκειται να
υποβληθεί σε ενδοσκόπηση πεπτικού ή ERCP και δεν πληροί τα κριτήρια του
ύποπτου κρούσματος ή της στενής επαφής με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Ωστόσο, εν μέσω της επιδημίας, συστήνεται σε όλες τις πράξεις που παράγουν
αερόλυμα (γαστροσκόπηση, ERCP) ο ασθενής να αντιμετωπίζεται ως θετικός.
Συνεπώς, το εμπλεκόμενο προσωπικό περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και φέρει
τον κατάλληλο εξοπλισμό (μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 /FFP3,
γυαλιά, αδιάβροχη ποδιά, σκούφο, ποδονάρια, διπλά γάντια). Η πράξη γίνεται σε

καλά αεριζόμενο χώρο, ο οποίος μετά το τέλος αυτής, καθαρίζεται-απολυμαίνεται με
βάση το πρωτόκολλο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.). Η τήρηση
του χρονικού διαστήματος μεταξύ των πράξεων πρέπει να είναι τουλάχιστον μια ώρα.
Σημειώνεται ότι όλοι οι ασθενείς ανεξαρτήτως, οφείλουν να φέρουν καλά
εφαρμοσμένη χειρουργική μάσκα, ενώ το

προσωπικό στη διάρκεια των

κολονοσκοπήσεων, συστήνεται να φέρει ομοίως απλή χειρουργική μάσκα και λοιπά
μέτρα ατομικής προστασίας (ποδιά, σκούφο, γυαλιά, γάντια).
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