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Οποιοσδήποτε ασθενής προγραμματισμένου χειρουργείου πάσχει από εμπύρετο
λοίμωξη αναπνευστικού ή γαστρεντερικού, θα ελέγχεται με μοριακή μέθοδο για
COVID-19 με δύο δείγματα χρονικής απόστασης 3 ημερών.
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).
Δεν συστήνεται ο έλεγχος για COVID-19 σε οποιοδήποτε άτομο πρόκειται να
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και δεν πληροί τα κριτήρια του ύποπτου
κρούσματος ή της στενής επαφής με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Για τα ογκολογικά χειρουργικά περιστατικά, θα μπορούσε να συσταθεί αξονική
τομογραφία

θώρακος

που
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να

χρησιμεύσει

και

στην

σταδιοποίηση/παρακολούθηση του ασθενούς, αλλά όχι μοριακή δοκιμασία ελέγχου
του ιού.

Εάν το χειρουργείο είναι έκτακτο και υπάρχει πιθανότητα ύποπτου περιστατικού
αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος ελέγχου ύπαρξης της λοίμωξης, ο ασθενής
αντιμετωπίζεται ως δυνητικά θετικός. Συνεπώς, το εμπλεκόμενο προσωπικό
(χειρουργοί, αναισθησιολόγοι)

περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και φέρει τον

κατάλληλο εξοπλισμό (μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 /FFP3,
γυαλιά, αδιάβροχη ποδιά, σκούφο, ποδονάρια, διπλά γάντια). Συστήνεται αυστηρά, η
καθαριότητα και η απολύμανση του χώρου του χειρουργείου με βάση το πρωτόκολλο
της ΕΝΛ, και η τήρηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ των επεμβάσεων που
πρέπει να είναι τουλάχιστον μια ώρα.
Σημειώνεται η χρήση στεγανά εφαρμοσμένης απλής χειρουργικής μάσκας σε όλους
τους ασθενείς ανεξαρτήτως υποψίας κατά την μεταφορά τους στο χειρουργείο και
μέχρι τη διασωλήνωσή τους όπως αμέσως και μετά την αποσωλήνωσή τους.
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