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1. Γηαινγή - έγθαηξε αλαγλώξηζε θαη απνκόλσζε ηνπ ύπνπηνπ θξνύζκαηνο
Η δηαινγή έρεη σο ζηόρν ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θξνπζκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκό, ηελ
αμηνιόγεζε ηεο βαξύηεηαο ηεο ινίκσμεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ ζε άιινπο
αζζελείο, επηζθέπηεο, θαη ην πξνζσπηθό ππεξεζηώλ πγείαο.
Ο ρώξνο ηεο δηαινγήο πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ είζνδν ζην Σκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ
(ΤΕΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμσηεξηθή είζνδν ηνπ λνζνθνκείνπ (νηθίζθνο). Ο ρώξνο απηό πξέπεη
λα δηαζέηεη θαηάιιειε ελεκεξσηηθή αθίζα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνζεξρνκέλσλ. Σην ζεκείν απηό,
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ππνβάιιεη εξσηήζεηο ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό θξνύζκαηνο. Σηε ζπλέρεηα
θαη αθνύ ρνξεγεζεί απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα ζηνπο αζζελείο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ύπνπηνπ
θξνύζκαηνο, απηνί κεηαθέξνληαη ζε μερσξηζηό ρώξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο (απνκόλσζε) ζην
ΣΔΠ, κε δηαζέζηκε ππνδνκή θαη πιηθά γηα ηελ εθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ θαη αλαπλεπζηηθήο
πγηεηλήο. Επίζεο γηα ηελ θαιύηεξε δηαινγή θαη έγθαηξε αλαγλώξηζε ύπνπησλ θξνπζκάησλ,
ζπζηήλεηαη λα ππάξρεη κόλν κία αλνηρηή είζνδνο γηα ηελ πξνζέιεπζε ησλ αζζελώλ.
2. Γηαρείξηζε ύπνπηνπ θξνύζκαηνο κε πλεπκνλία από ην λέν θνξνλατό
ε πεξίπησζε εκθάληζεο πεξηζηαηηθνύ ηνγελνύο πλεπκνλίαο κε ηζηνξηθό πξόζθαηνπ ηαμηδηνύ
ζηελ Κίλα, ζπζηήλνληαη ηα παξαθάησ:
o

ρνξήγεζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ζηνλ αζζελή

o

εμέηαζε θαη λνζειεία ηνπ αζζελή ζε μερσξηζηό ζάιακν

o

εθαξκνγή βαζηθώλ πξνθπιάμεσλ, πξνθπιάμεσλ

επαθήο θαη

πξνθπιάμεσλ

ζηαγνληδίσλ από ην πξνζσπηθό πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ αζζελή
o

άκεζε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ

o

άκεζε δήισζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Γεκόζηαο Τγείαο

3. Μέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο από ηνλ ηό 2019-nCoV
3.1. Βαζηθέο πξνθπιάμεηο
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Οη βαζηθέο πξνθπιάμεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ θαη ηελ αλαπλεπζηηθή πγηεηλή, ηε
ρξήζε εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηνλ εθηηκώκελν θίλδπλν, ηελ νξζή δηαρείξηζε
αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ, ηελ απνθνκηδή κνιπζκαηηθώλ πιηθώλ, ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ απνιύκαλζε
επηθαλεηώλ θαζώο θαη ηελ απνζηείξσζε ηνπ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ ηκαηηζκνύ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ αζζελή.
Η εθαξκνγή ησλ αθόινπζσλ κέηξσλ αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή:
 ρνξήγεζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ζηνλ αζζελή.


θάιπςε κύηεο θαη ζηόκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα βήρα ή θηαξλίζκαηνο κε ραξηνκάληηιν.



εθαξκνγή πγηεηλήο ρεξηώλ κεηά ηελ επαθή κε αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο.

Σεκεηώλεηαη όηη ε νξζή θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη
ε εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε κείσζε ηεο δηαζπνξάο ησλ
παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ.
Επίζεο, ν θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ κε απνξξππαληηθό θαη λεξό θαζώο θαη ε
ρξήζε ησλ θνηλώλ απνιπκαληηθώλ (π.ρ. δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ) είλαη επαξθήο. Η
δηαρείξηζε ηνπ ηκαηηζκνύ, ησλ ζθεπώλ εζηίαζεο θαη ησλ κνιπζκαηηθώλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο θαη πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο.
3.2. Δπηπξόζζεηεο πξνθπιάμεηο γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθνύ κε πηζαλή ινίκσμε από ηνλ ηό
2019-nCoV
Πξνθπιάμεηο επαθήο θαη ζηαγνληδίσλ


Όια ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή (κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο,
επηζθέπηεο θαη πξνζσπηθό ππεξεζηώλ πγείαο), ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ εθηόο ησλ βαζηθώλ
πξνθπιάμεσλ θαη ηηο πξνθπιάμεηο επαθήο θαη ζηαγνληδίσλ.



Οη αζζελείο λνζειεύνληαη ζε επαξθώο αεξηδόκελν κνλόθιηλν ζάιακν θαη εάλ απηό δελ είλαη
δπλαηό ζπλ-λνζειεύνληαη κε άιινλ αζζελή κε πηζαλή ινίκσμε από ηνλ ηό 2019-nCoV.



Τήξεζε απόζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ κεηαμύ ησλ θιηλώλ ζηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο.



Οξηζκόο ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ ζα εκπιαθνύλ απνθιεηζηηθά ζηε
λνζειεία ησλ αζζελώλ.



Όια ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε ηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ:
 Μάζθα FFP2
 Οθζαικηθή πξνζηαζία/πξνζηαζία πξνζώπνπ
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξέσο πεδίνπ)

(αζπίδα

πξνζώπνπ

 Καζαξή κε απνζηεηξσκέλε αδηάβξνρε ξόκπα κε καθξηά καλίθηα
 Γάληηα κηαο ρξήζεσο (απνζηεηξσκέλα όηαλ ε δηαδηθαζία ην απαηηεί)
 Υγηεηλή ησλ ρεξηώλ
 Απνθπγή επαθήο καηηώλ, κύηεο ή ζηόκαηνο κε δπλεηηθά κνιπζκέλα ρέξηα
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ή



Ιαηξηθόο εμνπιηζκόο (ζηεζνζθόπηα, ζεξκόκεηξα, πηεζόκεηξα) απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα
ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Σηελ πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη εθηθηό ν ηαηξηθόο
εμνπιηζκόο θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη από ηνλ έλα αζζελή ζηνλ άιιν.



Πεξηνξηζκόο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ αζζελή ζηηο απόιπηα αλαγθαίεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο
θαη ρξήζε ηεο κηθξόηεξεο δπλαηήο δηαδξνκήο



Ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο ηνπ αζζελή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ
θαη πξόιεςεο ηεο δηαζπνξάο



Τν πξνζσπηθό πνπ κεηαθέξεη ηνλ αζζελή πξέπεη λα εθαξκόδεη ηνλ εμνπιηζκό αηνκηθήο
πξνζηαζίαο θαη ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ



Φξήζε απνθιεηζηηθνύ θνξεηνύ αθηηλνινγηθνύ ή άιινπ δηαγλσζηηθνύ εμνπιηζκνύ



Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ κε ηηο νπνίεο ήξζε ζε επαθή ν αζζελήο



Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ επηζθεπηώλ ζην ειάρηζην
δπλαηό



Καηαγξαθή όισλ ησλ αηόκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζάιακν ηνπ αζζελή
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ επηζθεπηώλ.

Αεξνγελείο πξνθπιάμεηο
Φεηξηζκνί πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αεξόιπκα (π.ρ. ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε, κε επεκβαηηθόο
κεραληθόο αεξηζκόο, ηξαρεηνηνκή, θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε, βξνγρνζθόπεζε, ρξήζε
AMBU) ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν κεηάδνζεο θνξνλατώλ.
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δηελεξγνύλ ρεηξηζκνύο κε θίλδπλν πξόθιεζεο αεξνιύκαηνο ζα πξέπεη λα
εθαξκόδνπλ:
 Μάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (FFP3)
 Οθζαικηθή πξνζηαζία/πξνζηαζία πξνζώπνπ (αζπίδα πξνζώπνπ ή πξνζηαηεπηηθά
γπαιηά επξέσο πεδίνπ)
 Καζαξή κε απνζηεηξσκέλε αδηάβξνρε ξόκπα κε καθξηά καλίθηα θαη εάλ δελ είλαη
δηαζέζηκε, αδηάβξνρε πνδηά γηα πξνζηαζία από ελδερόκελε δηαβξνρή ηεο ξόκπαο
από κεγάιε πνζόηεηα βηνινγηθώλ πγξώλ.
 Γάληηα κηαο ρξήζεσο (απνζηεηξσκέλα όηαλ ε δηαδηθαζία ην απαηηεί)
 Υγηεηλή ησλ ρεξηώλ
Οη ρεηξηζκνί απηνί ζα πξέπεη λα δηελεξγνύληαη ζε επαξθώο αεξηδόκελν ζάιακν ή ζε ζάιακν αξλεηηθήο
πίεζεο εάλ είλαη εθηθηό. Ο αξηζκόο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζην ζάιακν, ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη
ζην ειάρηζην απαξαίηεην.
Γηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη πξόιεςεο ηεο δηαζπνξάο
Οη βαζηθέο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε. Τα πξόζζεηα
κέηξα ησλ πξνθπιάμεσλ επαθήο θαη ζηαγνληδίσλ ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη όιν ην δηάζηεκα πνπ ν
αζζελήο είλαη ζπκπησκαηηθόο.
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εκείσζε: Οη παξνύζεο νδεγίεο αλακέλεηαη λα αλαζεσξεζνύλ, κε βάζε ηα λέα επηδεκηνινγηθά
θαη θιηληθά δεδνκέλα ηεο ινίκσμεο από ην λέν θνξνλατό.
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