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Δηζαγσγή
Σηα ηέιε Δεθεκβξίνπ 2019 εκθαλίζηεθε επηδεκία πλεπκνλίαο ζηελ πφιε Wuhan (πξσηεχνπζα ηεο
επαξρίαο Hubei ηεο Κίλαο), ε νπνία νθείιεηαη ζε λέν ζηέιερνο θνξνλατνχ [2019-novel coronavirus
(2019-nCoV)]. Τα πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα ζηελ πφιε Wuhan είραλ επηδεκηνινγηθή ζπζρέηηζε κε
κία ςαξαγνξά ηεο πφιεο, φπνπ εθηφο απφ ζαιαζζηλά πσινχληαη θνηφπνπια, ηξσθηηθά θαη άιια
άγξηα δψα. Κξνχζκαηα έρνπλ εκθαληζηεί θαη ζην Πεθίλν, ηε Σαγθάε θαη ηελ επαξρία Γθνπαγθληφγθ ηεο
Κίλαο. Έσο ηηο 21 Ιαλνπαξίνπ 2020 νη Κηλεδηθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο έρνπλ θαηαγξάςεη 295
εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα ηνπ λένπ θνξνλατνχ (14 ζε επαγγεικαηίεο πγείαο),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 4 ζαλάησλ ζε άηνκα κε ππνθείκελα λνζήκαηα. Επίζεο, έρνπλ αλαθεξζεί 5
εηζαγφκελα πεξηζηαηηθά ζε Ταυιάλδε, Νφηηα Κνξέα, Ιαπσλία θαη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Τα λεψηεξα
επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα δείρλνπλ πεξηνξηζκέλε κεηάδνζε από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Η ινίκσμε
εθδειψλεηαη κε ππξεηό, βήρα θαη αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, ελψ νη αθηηλνγξαθίεο ζψξαθα δείρλνπλ
δηεζήζεηο θαη ζηνπο δύν πλεύκνλεο. Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο δελ
ζπζηήλνληαη πεξηνξηζκνί ζηα ηαμίδηα πξνο θαη απφ ηελ Κίλα. Από ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ έσο ηηο 5
Φεβξνπαξίνπ 2020 αλακέλεηαη κεγάινο αξηζκόο ηαμηδηώλ ζηελ Κίλα ιόγσ ηνπ ενξηαζκνύ ηνπ
Κηλεδηθνύ Νένπ Έηνπο, πνπ είλαη ε πην ζεκαληηθή παξαδνζηαθή αξγία ζηε ρώξα απηή.
Γηαρείξηζε ύπνπηνπ θξνύζκαηνο κε πλεπκνλία από ην λέν θνξνλατό
ε πεξίπησζε εκθάληζεο πεξηζηαηηθνύ ηνγελνύο πλεπκνλίαο κε ηζηνξηθό πξόζθαηνπ ηαμηδηνύ
ζηελ πόιε Wuhan ηεο Κίλαο, θαη κε δεδνκέλε ηεο απνπζία επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ γηα ηε
δπλακηθή κεηάδνζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηειέρνπο, 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
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1. Γηαινγή - έγθαηξε αλαγλώξηζε θαη απνκόλσζε ηνπ ύπνπηνπ θξνύζκαηνο
Η δηαινγή έρεη σο ζηφρν ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θξνπζκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ, ηελ
αμηνιφγεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο ινίκσμεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ ζε άιινπο
αζζελείο, επηζθέπηεο, θαη ην πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ πγείαο.
Ο ρψξνο ηεο δηαινγήο πξέπεη λα βξίζθεηαη πξηλ ηελ είζνδν ζην Τκήκα Επεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ θαη
λα δηαζέηεη θαηάιιειε ελεκεξσηηθή αθίζα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνζεξρνκέλσλ. Σην ζεκείν απηφ,
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ππνβάιιεη εξσηήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ ηξέρνληα νξηζκφ θξνχζκαηνο. Σηε
ζπλέρεηα θαη αθνχ ρνξεγεζεί απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα ζηνπο αζζελείο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα
χπνπηνπ θξνχζκαηνο, απηνί κεηαθέξνληαη ζε μερσξηζηφ ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο, κε δηαζέζηκε
ππνδνκή θαη πιηθά γηα ηελ εθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο.
2. Μέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο από ηνλ ηό 2019-nCoV
2.1. Βαζηθέο πξνθπιάμεηο
Οη βαζηθέο πξνθπιάμεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ θαη ηελ αλαπλεπζηηθή πγηεηλή, ηε
ρξήζε εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν, ηελ νξζή δηαρείξηζε
αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ, ηελ απνθνκηδή κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε
επηθαλεηψλ θαζψο θαη ηελ απνζηείξσζε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ηκαηηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ αζζελή.
Η εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ κέηξσλ αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή:
 ρνξήγεζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ζηνλ αζζελή.


θάιπςε κχηεο θαη ζηφκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα βήρα ή θηαξλίζκαηνο κε ραξηνκάληηιν.



εθαξκνγή πγηεηλήο ρεξηψλ κεηά ηελ επαθή κε αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο.

Σεκεηψλεηαη φηη ε νξζή θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη
ε εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε κείσζε ηεο δηαζπνξάο ησλ
παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ.
Επίζεο, ν θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ κε απνξξππαληηθφ θαη λεξφ θαζψο θαη ε
ρξήζε ησλ θνηλψλ απνιπκαληηθψλ (π.ρ. δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ) είλαη επαξθήο. Η
δηαρείξηζε ηνπ ηκαηηζκνχ, ησλ ζθεπψλ εζηίαζεο θαη ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο θαη πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο.
2.2. 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 νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο,
επηζθέπηεο θαη πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ πγείαο), ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ εθηφο ησλ βαζηθψλ
πξνθπιάμεσλ θαη ηηο πξνθπιάμεηο επαθήο θαη ζηαγνληδίσλ.



Οη αζζελείο λνζειεχνληαη ζε επαξθψο αεξηδφκελν κνλφθιηλν ζάιακν θαη εάλ απηφ δελ είλαη
δπλαηφ ζπλ-λνζειεχνληαη κε άιινλ αζζελή κε πηζαλή ινίκσμε απφ ηνλ ηφ 2019-nCoV.



Τήξεζε απφζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ κεηαμχ ησλ θιηλψλ ζηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο.
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Οξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζα εκπιαθνχλ απνθιεηζηηθά ζηε
λνζειεία ησλ αζζελψλ.



Όια ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε ηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ:
 Απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα
 Οθζαικηθή πξνζηαζία/πξνζηαζία πξνζψπνπ
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξέσο πεδίνπ)

(αζπίδα

πξνζψπνπ

ή

 Καζαξή κε απνζηεηξσκέλε αδηάβξνρε ξφκπα κε καθξηά καλίθηα
 Γάληηα κηαο ρξήζεσο (απνζηεηξσκέλα φηαλ ε δηαδηθαζία ην απαηηεί)
 Υγηεηλή ησλ ρεξηψλ
 Απνθπγή επαθήο καηηψλ, κχηεο ή ζηφκαηνο κε δπλεηηθά κνιπζκέλα ρέξηα


Ιαηξηθφο εμνπιηζκφο (ζηεζνζθφπηα, ζεξκφκεηξα, πηεζφκεηξα) απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα
ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Σηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ν ηαηξηθφο
εμνπιηζκφο θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη απφ ηνλ έλα αζζελή ζηνλ άιιν.



Πεξηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ αζζελή ζηηο απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο
θαη ρξήζε ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο δηαδξνκήο



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



Τν πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεη ηνλ αζζελή πξέπεη λα εθαξκφδεη ηνλ εμνπιηζκφ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο θαη ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ



Φξήζε απνθιεηζηηθνχ θνξεηνχ αθηηλνινγηθνχ ή άιινπ δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ



Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ κε ηηο νπνίεο ήξζε ζε επαθή ν αζζελήο



Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ επηζθεπηψλ ζην ειάρηζην
δπλαηφ



Καηαγξαθή φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ.

ζάιακν ηνπ αζζελή

Αεξνγελείο πξνθπιάμεηο
Φεηξηζκνί πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αεξφιπκα (π.ρ. ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε, κε επεκβαηηθφο
κεραληθφο αεξηζκφο, ηξαρεηνηνκή, θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε, βξνγρνζθφπεζε, ρξήζε
AMBU) ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν κεηάδνζεο θνξνλατψλ.
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δηελεξγνχλ ρεηξηζκνχο κε θίλδπλν πξφθιεζεο αεξνιχκαηνο ζα πξέπεη λα
εθαξκφδνπλ:
 Μάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο
 Οθζαικηθή πξνζηαζία/πξνζηαζία πξνζψπνπ (αζπίδα πξνζψπνπ ή πξνζηαηεπηηθά
γπαιηά επξέσο πεδίνπ)
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 Καζαξή κε απνζηεηξσκέλε αδηάβξνρε ξφκπα κε καθξηά καλίθηα θαη εάλ δελ είλαη
δηαζέζηκε, αδηάβξνρε πνδηά γηα πξνζηαζία απφ ελδερφκελε δηαβξνρή ηεο ξφκπαο
απφ κεγάιε πνζφηεηα βηνινγηθψλ πγξψλ.
 Γάληηα κηαο ρξήζεσο (απνζηεηξσκέλα φηαλ ε δηαδηθαζία ην απαηηεί)
 Υγηεηλή ησλ ρεξηψλ
Οη ρεηξηζκνί απηνί ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζε επαξθψο αεξηδφκελν ζάιακν ή ζε ζάιακν αξλεηηθήο
πίεζεο εάλ είλαη εθηθηφ. Ο αξηζκφο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζάιακν, ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη
ζην ειάρηζην απαξαίηεην.
Γηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη πξόιεςεο ηεο δηαζπνξάο
Οη βαζηθέο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε. Τα πξφζζεηα
κέηξα ησλ πξνθπιάμεσλ επαθήο θαη ζηαγνληδίσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φιν ην δηάζηεκα πνπ ν
αζζελήο είλαη ζπκπησκαηηθφο.

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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