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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
COVID 19 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
(ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ)

I. Η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας και ΜΑΠ συστήνεται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στην περίπτωση δημιουργίας αερολύματος όπως:
-Λήψη επιχρίσματος για έλεγχο μόλυνσης από τον νεό κορωνοϊό
-Διαδικασία παραγωγής πτυέλων
- Αναρρόφηση εκκρίσεων από το αναπνευστικό
-Διασωλήνωση
-Περιποίηση χειρουργικού τραύματος κατά την οποία υπάρχει κίνδυνος
αερολύματος.
2. Στην περίπτωση παρατεταμένης παραμονής (≥15 λεπτών) στο θάλαμο του
ασθενούς όπως :
-Λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση
-Τοποθέτηση ουροκαθετήρα ή φλεβοκαθετήρα ή άλλων παρεμβατικών πράξεων
(πχ παρακέντηση πλευριτικού, τοποθέτηση levin)

II. Σε περιπτώσεις μικρής διάρκειας παραμονής στο θάλαμο και διενέργειας πράξεων
που δεν αποτελούν κίνδυνο εμφάνισης αερολύματος όπως η αλλαγή ορών ή
χορήγηση φαρμάκων, συστήνεται η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας, γαντιών και
ποδιάς μιας χρήσεως που απορρίπτονται αμέσως μετά ως μολυσματικά.
Σημειώνεται ότι οι επισκέψεις στο θάλαμο πρέπει να είναι οι απολύτως απαραίτητες
(ένα άτομο τη φορά κατά προτίμηση).
Οι μετακινήσεις του ασθενούς ελαχιστοποιούνται. Για οποιαδήποτε μεταφορά
ύποπτου κρούσματος ειδοποιείται το ανάλογο τμήμα όπως και οι τραυματιοφορείς.
Ο ανελκυστήρας καθαρίζεται-απολυμαίνεται πριν ακολουθήσει μεταφορά επόμενου
ασθενούς.
Απαραίτητη προϋπόθεση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η καλή εφαρμογή
απλής χειρουργικής μάσκας από τον ασθενή.
Σημειώνεται η συνεχής εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας από όλους τους
ασθενείς που παρουσιάζουν λοίμωξη αναπνευστικού ή οποιοδήποτε εμπύρετη
συνδρομή, μέχρι τουλάχιστον τον αποκλεισμό ύπαρξης λοίμωξης από
SARS -CoV- 2.
Σε περίπτωση που, μετά από παθολογική εκτίμηση, ασθενής άλλου τμήματος χρήζει
ελέγχου για SARS -CoV- 2, παράκληση το δείγμα να λαμβάνεται από τους γιατρούς
του τμήματος.
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